CHILD COUGH
Syrup
COUGH SUPPRESSENT
Composition
Each 5 ml contains
Dextromethorphan HBr 5 mg
Properties
Its syrup ly drug of dextromethorfan HBr used for cough
Actions
Child cough its non – narcotic antitussive drug its effective as codein at the cough
Indication
Dry and distressing cough
Common cold syndrome
Bronchitis
Tracheitis
Whooping cough
Adverse Effects and no side effect
precaution Dextromethorphan should not be given to patients at risk of developing respiratory
failure. Caution is needed in patients with a history of asthma and it should not be given during an
acute attack.
Doses
Adults :

5ml to 10 ml 3-4 times daily

Children : Under 10 years ½ tea spoon 3 times daily
Over 10 years 1 full tea spoon 3 times daily
Presentation : Bottle Conntains 100 ml Syrup
Storage Conditions:
- Keep the medicines out of reach of children.

- Store at room temperature not exceeding 30OC
- Protect from light.
Reg No: 2837

جـايـلـد كـف
شراب
مسكن للسعال
التركيب  :كل  5مل تحتوي على  5ملغ من الدكسترومثرفان هيدروبروميد .
االثر الطبي  :شراب السعال لالطفال مضاد للسعال غير المنوم وتعاطي  15ملغ من الماده الفعاله بالفم
له نفس تاثير  15ملغ من الكودائين لكونه مثبطا لمركز السعال في المخ ولكنه يمتاز بانه ال يسبب
عاده التعاطي وال يهبط التنفس
شراب السعال لالطفال ليس له اثار جانبيه .
دواعي االستعمال  :حاالت السعال الجاف والمنهك مثل :
حاله البرد العادي .االلتهاب الشعبي .التهاب القصبه الهوائيه .
السعال الديكي .
سعال التدخين  ...الخ .
تحذيرات واحتياطات :
دكسترومثرفان اليعطى لمرضى خطر األصابة فشل في الجهاز التنفسي.
يؤخذ بحذر في حاالت الربو واليعطى خالل الهجوم الحاد.
الجرعه وطريقه االستعمال :
للكبار  :من  1الى  2ملعقه كبيره ثالث مرات في اليوم
للصغار  :ملعقه كوب ثالث مرات في اليوم .
العبوه  :زجاجه تحتوي على  100مل شراب .
شروط الحفظ :
 يحفظ بعيدا عن متناول االطفال. يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث ال تتعدى  30م يحفظ بعيدا عن الضوء.مسجل في وزارة الصحة برقم 2837 :

