SOLVODAD
Oral ELIXIR 4mg/ 5ml
Composition: each 5 ml contains 4 mg bromhexine Hcl
Indications: as assistant agent for the liquefaction of the mucous secretions of the respiratory
passageway in cases of acute and cronic bronchopulmonary diseases (bronchitis, emphysema,
chronic asthmatic bronchitis), during acute exacerbations of bronchitis it must be administered in
combination with the appropriate antibiotic.
Contraindications: hypersensitivity to bromhexine.
Warnings and precautions: Patients being treated with bromhexine should be notified of an expected
increase in the flow of secretions. The use of bromhexine without medical supervision is not
intended in patients who suffer from such condition chronically. Medical advice should be sought if
the symptoms lastlonger than 14 days and/or if the symptoms increase in spite of treatment with
bromhexine. Since mucolytics may disrupt the gastric mucosal barrier bromhexine should be used
with care in patients with a history of peptic ulcer disease (gastric ulcer). Care is also advisable in
asthmatic patients. Clearance of bromhexine or its metabolites may be reduced in patients with
severe hepatic or renal impairment. Bromhexine may increase the amount of antibiotic penetration.
Pregnancy and lactation: Must be avoiding during pregnancy and lactation. Side effects: Skin rash,
urticarial, nausea, epigastric pain, vomiting, diarrhea, transient elevations in serum aminotransferase
levels, dizziness, headache, nocturnal enuresis., anaphylaxis, bronchospasm, difficulty in breathing,
angioedema, swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat which may cause difficulty
swal¬lowing or breathing.
Dosage: Adults and children over 10 years old: 16-8 mg 3 times daily.
Children 10-5 years old: 4 mg 3 times daily.
Children under 5 years old: 2 mg 3 times daily.
General dosage schedule for children: 0.5 mg/kg of body weight per day. The dura¬tion of the
therapy should not exceed the 10-8 days without medical advice.
Presentation: 1 bottle with 100 ml.
Storage Conditions:
- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30OC
- Protect from light.
Reg No: 2837

سـلفوداد الكسير
التركيب :
كل  5مل تحتوي على  4ملغم من البرومهكسين هيدروكلورايد .
الخواص :
اثبتت التجارب االكلينيكيه ان السلفوداد ذو اثر فعال على اذابه المخاط  ,يعطي تاثيره العالجي بعد
حوالي  30دقيقه  ,يظهر مفعوله الكامل خالل يومين او ثاللثه ايام من بدء العالج عن طريق زياده سيوله
سائل الجهاز التنفسي ويصبح المخاط لينا قليل اللزوجه نتيجه تكسير الياف الميوكوبولي سكاريد الحمضيه
ويسهل طرده بعمليه السعال وتظل درجه سيوله المخاط عاليه بالرغم من تناقص حجمه طوال فتره العالج
بالسلفوداد كما يوجد ايضا استجابه متزايده لالدويه الموسعه للشعب الهوائيه مثل االلوبنت والبيروتيك .
االستعماالت :
كل انواع االلتهاب القصبي الشعبي االمفيزيما المصحوبه بالنزله الشعبيه,االلتهاب الرئوي الحاد ,التهاب الرئه
المزمنه ,تمدد الشعب االلتهابي ,النزله الشعبيه المصحوبه بانقباض شعبي يجب استخدام المضاد الحيوي المناسب
مع سلفوداد لعالج النزالت الشعبيه الشديده الحاده  ,يمكن استخدام السلفوداد ايضا لتسهيل طرد السوائل
الغريبه من الشعب الهوائيه
موانع االستعمال  :مطلقا الستعمال السلفوداد ولكن يجب استعماله بحرص نسبيا عند المرضى بالقرحه المعديه
االعراض الجانبيه :
نادرا ما تحدث اعرض معويه جانبيه  .واذا حدثت فانها غالبا تكون بسيطه
االحتياطات :
دلت التجارب التي اجريت على الحيوانات ان السلفوداد ليس له اي تاثير على اجنه االنسان ومع ذلك ينصح
بعدم استعماله خالل ثالثه اشهر االولى من الحمل كباقي االدويه االخرى.
الجرعه وطريقه االستعمال:
للبالغين واالطفال اكبر من  10سنوات  2 :ملعقه شاي ثالث مرات يوميا
لالطفال من  5الى  10سنوات  :ملعقة شاي  3مرات يوميا
لالطفال اقل من  5سنوات  :نصف ملعقه شاي  3مرات يوميا
ويمكن طبقا لمتطلبات العالج زياده الجرعه او مضاعفتها  ,والسلفوداد الكسير مناسب جدا لمرضى السكر
واالطفال الصغار .
العبوه  :زجاجه تحتوي على  100مل  .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 :

