TUSSIDAD
Syrup
COUGH SUPPRESSENT
Composition: each 5 ml contains:
Dextromethorphan HBr 15 mg .
Indications: temporarily relieves cough due to minor throat and bronchial irritation as may occur with
a cold temporarily relieves these symptoms due to hay fever or other upper respiratory allergies,
runny nose, sneezing itchy, watery eyes , and itching of the nose or throat.
Warnings: do not use to sedate a child or make a child sleepy if you are now taking a prescription
monoamine oxidase inhibitor (MAUI)(certain drugs for depression, psychiatric or emotional
conditions. Or Parkinson's disease), or for 2 weeks after stopping the (MAOI) drug. If you do not
know if your prescription drug contains an (MAOI), ask a doctor or pharmacist before taking this
product.
Ask a doctor before use if the child has: trouble urinating due to an enlarged prostate gland,
glaucoma, a cough that occurs with too much phlegm (mucus), a breathing problem or chronic cough
that lasts or as occurs with smoking, asthma, chronic bronchitis, or emphysema.
Ask a doctor or pharmacist before use if the child has: taking sedatives or tranquilizers
Side effects: when using this product do not use more than directed: marked drowsiness may occur,
avoid alcoholic drinks, alcohol, sedatives, and tranquillizers may increase drowsiness, be careful
when driving a motor vehicle or operating machinery, excitability may occur, especially in children.
Stop use and ask a doctor if: cough lasts more than 7 days, comes back, or is accompanied by fever,
rash, or persistent headache. These could be signs of a serious condition.
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.
Dosage: Adult : 10-30 mg orally every 4-8 hours
Children: 2-6 years : 2.5 -7.5 mg orally every 4-8 hours
7-12 years: 5-10 mg orally every 4-8 hours
Presentation: 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: 2171

توسيداد
شراب
مسكن للسعال
التركيب :كل  5مل تحتوي:
دكسترومثرفان هيدروبروميد  15ملغم.
دواعي االستعمال :يخفف السعال مؤقتا والمتسبب من التهيج البسيط في الحلق والشعب الهوائية والذي قد يحدث مع البرد ويخفف مؤقتا هذه
األعراض المتسببة من حمى القش أو الحساسية في الجهاز التنفسي العلوي ،ويستخدم أيضا في حاالت سيالن األنف ،العطاس المتسبب من
حمى الحكة ،تدمع العيون ،وحكة األنف أو الحلق.
تحذيرات :ال يستخدم في الحاالت اآلتية :لتهدئة أو تنويم األطفال ،إذا كانت تتعاطى اآلن وبوصفة مثبطات المونوامين أوكسيديز ( ( )IOAM
بعض األدوية لعالج االكتئاب ،والظروف نفسية أو العاطفية ،أو مرض باركنسون ) .أو أسبوعين من التوقف عن تعاطي مثبطات المونامين
أوكسيديز (  )IOAMإذا كنت التعرف إذا كانت الوصفة الخاصة بك تحتوي على مثبطات المونوامين أوكسيديز (  )IOAMاسأل الطبيب أو
الصيدلي قبل تعاطي هذا المنتج.
اسأل الطبيب قبل أو الصيدلي قبل االستخدام إذا كان الطفل لديه ،صعوبة التبول نتيجة تضخم غدد البروستات ،داء الزرق ،والسعال الذي
يحدث مع الكثير من البلغم ( المخاط) .مشاكل في التنفس أو السعال المزمن الذي يستمر أو يكون مصاحب لعملية التدخين .الربو المزمن،
التهاب الشعب الهوائية ،وانتفاخ الرئة.
اسأل الطبيب قبل االستخدام إذا كان الطفل لديه :يتعاطى المسكنات أو المهدئات.
األعراض الجانبية :عند استخدام هذا المنتج ال تستخدم جرعة أكثر من الموصى بها من قبل الطبيب وذلك قد ينتج منه التالي من األعراض
الجانبية :النعاس( تجنب المشروبات الكحولية والمسكنات والمهدئات) ألنها قد تزيد النعاس ،توخي الحذر عند قيادة السيارات أو تشغيل
اآلالت ،قد تحدث استثارة وخاصة عند األطفال.
توقف عن استخدام المنتج واطلب مشورة الطبيب إذا :استمر السعال أكثر من  7أيام ،أو عاد للحدوث ،أو إذا كان مصحوبا بالحمى ،والطفح
الجلدي ،أو الصداع المستمر .يمكن أن تكون هذه دالئل على وجود حالة خطيرة .الحوامل أو الرضاعة الطبيعية ،اسأل الطبيب المختص قبل
االستعمال.
أبعده عن متناول األطفال وفي حال تناول جرعة زائدة اطلب المساعدة الطبية.
الجرعة :للكبار  30-10ملغم كل  8-4ساعات.
لألطفال  6-2سنوات 2.5-7.5 :مل كل  8-4ساعات.
 7-12سنة 5-10 :مل كل  8-4ساعات.
التعبئة :قنينة بسعة  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 2171 :

