
 
 

   ديستري شراب 

 : أفروس فارما للصناعات الدوائية اسم الشركة

 : ديستري شراب. االسم التجاري

 يفيدرين هيدروكلوريد ، ديكستروميثورفان هيدروبروميد.إسودوال: الباراسيتامول ،االسم العلمي

 : شراب بالفم. الشكل الصيدلي

 التركيب: 

 المواد الفعالة: 

 مللي شراب تحتوي علي :  5كل 

 مجم . 7.5مجم ، ديكستروميثورفان هيدروبروميد  15يفيدرين هيدروكلوريد إمجم ، السودو 160الباراسيتامول 

 المكونات الغير فعالة: 

يديتا ثنائية الصوديوم، نكهة الكريز، نكهة توتي فروتي، إ لصوديوم، ، جليسرين، سكارين صوديوم، صوديوم بنزوات، صوديوم سيترات، سيتريك أسيد ال مائي، كلوريد ا 6000بولي ايثيلين جليكول 

 بونشوا فور ريد، سكروز، ماء. 

 دواعي االستعمال 

والتوجع، والصداع، ومزيل لالحتقان للتخفيف من زيادة افرازات األنف وانسداد الجيوب األنفية المرتبطة باحتقان األنف  للتخفيف من أعراض نزالت البرد واألنفلونزا بما في ذلك الحمي، واألالم

د.  الت النر ز ي الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بنز
 واحتقان األغشية المخاطية فز

 .  للتخفيف من التهاب األنف التحسسي

 المرتبطة بعدوي الجهاز التنفسي العلوي.  - من البلغمالخالي –مضاد للسعال ولتخفيف السعال الحاد 

 الجرعة وطريقة االستعمال 

ز واألطفال فوق  ز كل منها  12البالغي  ي اليوم.  5سنة: ملعقتي 
 مل يتم تناولها ثالث مرات فز

ز مناسبة لكبار السن.  ةكبار السن: الجرع   العادية للبالغي 

ي اليوم. مل يتم ت 5سنة: ملعقة واحدة  12-6األطفال من 
 ناولها ثالث مرات فز

ي األطفال دون سن 
 سنوات من العمر.  6هذا الدواء ال يستخدم فز

 أيام دون مشورة الطبيب.  5سنة من العمر: ال تستخدم ألكنر من  12-6األطفال من 

 يجب عىل الوالدين ومقدمي الرعاية التماس العناية الطبية إذا ساءت حالة الطفل أثناء العالج. 

ي 
 أولئك الذين يعانون من اضطرابات الكبد  التناول فز

ي الذين يعانون من قصور كبدي حاد. 
ي الحذر عند تناول هذا المنتج للمرضز

ي توخز
 ينبغز

ي أولئك الذين يعانون من اضطرابات الكىلي 
 التناول فز

ي الذين يعانون من اضطرابات كلوية شديدة إلي معتدلة. 
ي الحذر عند تناول هذا المنتج للمرضز

ي توخز
 ينبغز

 تحذير: ال تتجاوز الجرعة المذكورة. 

ي بعيدا عن نظر ومتناول األطفال. 
 يبق 

 موانع االستخدام

 فرط الحساسية للمواد الفعالة أو أي من مواد السواغ. 

 القصور الكلوي الحاد. 

 امراض الكبد الشديدة. 

ي ذلك ارتفاع ضغط الدم واألمراض 
 الوعائية الطرفية. امراض القلب واألوعية الدموية بما فز

 السكري. 

 ورم القواتم )الفايوكروموسيتوما(. 

 فرط نشاط الغدة الدرقية. 

 . ز ي حال ارتفاع الضغط داخل العي 
 المياه الزرقاء )الجلوكوما مغلقة الزاوية( وفز



 
 

وستاتا.   تضخم النر

ي حال مصاحبة السع
ي من نوبة الربو الحادة أو فز

ي الذين يعانون من السعال المزمن أو المستمر مثل ما يحدث مع الربو،إذا كنت تعانز
 ال إلفرازات مفرطة. المرضز

 ديكستروميثورفان ال ينبغي أن يعطي في أثناء أو في حال وجود خطر حدوث فشل الجهاز التنفسي. 

 يوما من وقف العالج.  14ات أوكسيديز مونوامين )ماو( أو في غضون المرضي الذين يتناولون مثبط

 المرضي الذين يتناولون مثبطات امتصاص السيروتونين االنتقائية.

 مثبطات بيتا.

 االستخدام المصاحب لمزيالت االحتقان األخرى. 

 سنوات.  6ال تستخدم في األطفال دون سن 

 ستامين.يحظر في حاالت الصرع بسبب محتوي مضادات الهي

 ال يستخدم في حاالت ارتفاع ضغط الدم أوفي المرضي الذين العالجات الخافضة للضغط. 

 تحذيرات خاصة واحتياطات االستخدام  

 ديكستروميثورفان 

 يجب ان يستخدم بحذر في المرضي الدين يعانون من أمراض الكبد. 

 ين.يجب ان يستخدم بحذر في األطفال ذوي الحساسية بسبب افراز الهيستام

 ب سمية بجرعات صغيرة نسبيا. استخدام ديكستروميثورفان مع الكحول أو غيرها من االكتئاب الجهاز العصبي المركزي قد تزيد من األثار علي الجهاز العصبي المركزي وتسب

 لذين لديهم تاريخ من تعاطي المخدرات أو المؤثرات  وقد تم تسجيل حاالت تعاطي ديكستروميثورفان. ويوصي الحذر بصفة خاصة للمراهقين والشباب، وكذلك في المرضي ا

 العقلية. 

بشكل ضعيف. قد يعاني  CYP2D6% من عامة المرضي هم يمثلون غذائيا ال 10الكبدي. يتم تحديد نشاط هذا اإلنزيم وراثيا. حوالي  P450 2D0 يتم أيض ديكستروميثورفان بواسطة السيتوكروم 

 من تأثير مضاعف أو ممتد المفعول لديكستروميثورفان. ولذلك ينبغي توخي الحذر في هؤالء المرضي. CYP2D6هؤالء المرضي في حال استخدام مصاحب لمثبطات 

 ودوإيفيدرين:الس

 الحذر في حاالت القصور الكلوي المعتدل إلي الحاد. 

 يجب علي مرضي الربو استشارة طبيب قبل استخدام هذا المنتج.

أو أمراض القلب  عتالل الكبدي الزرقاء(، واال وينبغي توخي الحذر في المرضي الذين يعانون من القصور الكلوي ،واحتباس البول ،والسكري ،وفرط نشاط الغدة الدرقية ،والجلوكوما)المياه

 الشهية .  واألوعية الدموية وأولئك الذين يتناولون المواد السيماثاوية األخرى ،مثل مزيالت االحتقان، المنشطات نفسية مثل األمفيتامين ومثبطات

كما هو الحال مع المواد السيمباثاوية األخرى، ينبغي توخي أو غير الخاضع للمتابعة.  وينبغي مالحظة اثار جرعة واحدة من ديستري علي ضغط الدم لهؤالء المرضي قبل التوصية بتكرار العالج

 الحذر في المرضي الذين يعانون من تضخم البروستاتا أو ضعف المثانة. 

  خرين  آال

 لجرعات المطلوبة التالية. في االختالل الكبدي أو الكلوي الحاد، ينبغي إعطاء جرعة واحدة من ديستري ،واستجابة المريض تستخدم كدليل ل

 إذا استمرت االعراض استشير طبيبك.

 ال تتعدي الجرعة المحددة.

 والبرد األخرى. ال تأخذ مع أدوية السعال 

 يجب أن تؤخذ بحذر من قبل المرضي الذين يعانون من االعتماد علي الكحول. 

 في حالة حدوث أي مما يلي يجب ،يجب إيقاف المنتج:

 اضطرابات النوم.-األرق-الهلوسة

 سنوات.6ال يعطي لألطفال دون سن 

 ال تأخذ اكثر من خمسة أيام ، ما لم يوافق الطبيب.

 إذا استمرت األعراض استشير الطبيب. 

 ال تأخذ مع أي من غيرها من المنتجات التي تحتوي علي مضادات االحتقان. 

 مول.ال تأخذ مع أي منتجات أخري تحتوي علي الباراسيتا

 في حالة الجرعة الزائدة، حتي لو كنت تشعر أنك سليم، بسبب خطر احتمالية حدوث تلف خطير بالكبد بشكل حالي أو متأخر. وينبغي السعي للحصول علي المشورة الطبية الفورية 



 
 

 التفاعل مع المستحضرات الطبية األخرى وغيرها من أشكال التفاعل 

 السودوإيفيدرين

 يوم من وقف العالج : زيادة خطر أزمة ارتفاع ضغط الدم. 14:ال ينبغي ان تعطي للمرضي الذين يعالجون مع ماو أو في غضون ماو  و/او ريما 

 موكلوبيميد: خطر ازمة ارتفاع ضغط الدم.

 ضغط. خافضات الضغط )بما في ذلك حاصرات الخاليا العصبية األدرينالية وحاصرات بيتا( : هذا المنتج قد يمنع أثار خفض ال

 جليكوسيدات القلب: زيادة خطر اضطراب رسم القلب. 

 قلويدات إرجوت )اإلرجوتامين وميثيزرجيد(: زيادة خطر االرتوجية.

 مثبطات الشهية والمنشطات النفسية مثل األمفيتامين :خطر ارتفاع ضغط الدم. 

 خطر ارتفاع ضغط الدم.-األوكسيتوسين

 مثل مضادات االحتقان قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم. ثار العقاقير المضادة للكولين )مثل تسا( .االستخدام المتزامن لهذا الدواء مع مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات والمواد السيمباثاويةآيعزز 

امين وعلي الرغم من عدم وجود تقارير عن حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم، فإنه ال ينبغي أن يعطي  ومن المعروف أن عامل مضاد للبكتيريا فيورازولدون يسبب تثبيط التدريجي لألوكسيداز مونو

 بالتزامن مع ديستري شراب. 

 الباراسيتامول 

سيتامول ، مما يؤدي إلي انخفاض تركيز البالزما  يرويدات منع الحمل عن طريق الفم، قد تزيد من معدل أيض البارااألدوية التي تحفز اإلنزيمات الميكروسمومية الكبدية، مثل مضادات الصرع وست

 للدواء. 

 الكحول قد يقلل من قدرة الكبد علي أيض الباراسيتامول.

 ثار مضادات التجلط. آاالستخدام المزمن للباراسيتامول يعزز 

الكلوية الضارة. االستخدام المتزايد لفترات طويلة من هذه المركبات قد يزيد من خطر تلف  االستخدام المتزامن من الباراسيتامول مع مضادات االلتهاب غير الستيرونيدية قد  تزيد من خطر األثار  

 الكلي. 

 ديكستروميثورفان

ارتفاع ضغط الدم  يوما من وقف العالج كما ان هناك خطر من متالزمة السيروتونين)بيريكسيا،و 14يديز مونوامين أو في غضون ال يمكن استخدامها في المرضي الذين يتناولون مثبطات أوكس

 ،عدم انتظام ضربات القلب( عندما تؤخذ مستحضرات ماو بشكل مصاحب مع ديكستروميثورفان. 

 هاز العصبي المركزي. قد يزيد من التأثير المثبط للجهاز العصبي المركزي عند تناولها مع الكحول، مضادات الهيستامين ،مضادات الذهان، وغيرها من مثبطات الج  ديكستروميثورفان

 CYP2D6مثبطات 

  يكستروميثورفانالقوية يمكن أن تزيد من تركيزات د CYP2D6األول بشكل مكثف. االستخدام المتزامن لمثبطات االنزيم - ويتم أيضه بتأثير المرور CYP2D6من قبل  ديكستروميثورفانيتم أيض 

رعاش، واألرق ،واإلسهال واالكتئاب في الجهاز  )اإلثارة، واالرتباك و ديكستروميثورفانفي الجسم إلى مستويات أعلي من المعتاد مرات عديدة. هذا يزيد من خطر المريض لألثار السامة لل

  و تربينافين. في االستخدام المصاحب مع كينيدين،زادت تركيزات البالزما من  ،باروكسيتين،كينيديننالقوية: فلوكستي  CYP2D6التنفسي( وتطوير متالزمة السيروتونين. وتشمل مثبطات االنزيم 

 ثار السلبية للجهاز العصبي المركزي لهذه المادة. آزادت من الضعف ،مما  20بشكل يصل إلي   ديكستروميثورفان

ثار مماثلة علي التمثيل الغذائي )أيض(للديكستروميثورفان.إذا كان آوبروبافينون،سيرترالين، بوبروبيون، الميثادون،سيناكالسيت،هالوبيريدول،بيرفيتازين وثيوريدازين أيضا   األميودارون،فليكانيند

 . ديكستروميثورفانخفيض جرعة ضروري، يجب مراقبة المريض وقد يحتاج إلي ت ديكستروميثورفان و CYP2D6استخدام ما يصاحب ذلك من مثبطات 

 الخصوبة والحمل والرضاعة 

 ينبغي تجنب استخدام المنتج أثناء الحمل. 

 ينبغي تجنب استخدام هذا المنتج أثناء الرضاعة.

 

 التأثير على القدرة على القيادة واستخدام اآلالت

 تأثير الكحول أو المهدئات المركزية األخرى.  قد يسبب النعاس، إذا حدث النعاس ال تقود أو تشغل اآلالت. النعاس قد يزيد تحت

 يجب علي المرضي معرفة: 

 من المرجح أن يؤثر الدواء علي قدرتك على القيادة.-

 ال تقود السيارة حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك.-

 التأثيرات غير مرغوبة

 ديكستروميثورفان

 : ديكستروميثورفانقد تترافق االثار الجانبية التالية مع استخدام  



 
 

 واإلسهال(.  الغثياناضطرابات الجهاز الهضمي) ،ؤاضطرابات الجهاز الهضمي: التقي

 في بعض األحيان(، والدوخة والتشنجات. )النعاس اضطرابات الجهاز العصبي: 

 االضطرابات النفسية: اإلثارة، واالرتباك العقلي. 

 بات الجهاز التنفسي والصدر والمنصف: االنخفاض التنفسي. اضطرا

 فعل الجلد بما في ذلك طفح جلدي.  دالجلد والنسيج تحت الجلد: ردو

 السودوإيفيدرين:

 اضطرابات القلب واألوعية الدموية: عدم انتظام ضربات القلب، والخفقان، وعدم انتظام ضربات القلب األخرى. 

 و/أو التقيؤ. ؤالهضمي: التقياضطرابات الجهاز  

 اضطرابات عامة وظروف التناول: التهيج. 

   اضطرابات الجهاز المناعي: تفاعالت فرط الحساسية بما في ذلك الحساسية التي قد تحدث مع مضادات السيمباثاوية األخرى.

 جنون العظمة.  موخاصة في األطفال( وأوها)اضطرابات الجهاز العصبي: صداع، ورعاش، والقلق، واألرق، واستثارة، واألرق، والهلوسة 

 االضطرابات النفسية: اضطراب النوم.

 االضطرابات الكلوية والبولية: صعوبة في التبول بما في ذلك احتباس البول. 

 فعل الجلد بما في ذلك طفح جلدي.  دالجلد والنسيج تحت الجلد: اضطرابات ردو

 ضغط الدم. عاضطرابات األوعية الدموية: ارتفا

 الباراسيتامول

 سببيا بالباراسيتامول.ضرورة مرتبطة اضطرابات الدم واللمفاوية: نادرا ما كانت هناك تقارير عن خلل في الدم، بما في ذلك نقص الصفيحات وندرة المحببات، ولكن هذه ليست بال

 

   فرط الجرعة

 الباراسيتامول

والعطش   والخفقان وارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التبولالم البطن والتهيج واألرق آوفقدان الشهية و ءمل الشحوب والغثيان والقيساعة األولي تش 24األعراض الفورية للجرعات الزائدة في ال  

 والتشنجات. 

ساعة من جرعة زائدة من   12-10البروثرومبين يطول في غضون -ووقتساعة بعد االبتالع. على الرغم من أن االنزيمات الكبدية قد تصبح مرتفعة  48إلى  12تلف الكبد قد يصير واضحا بعد 

 أيام بعد االبتالع. قد يحدث انحرافات في التمثيل الغذائي للجلوكوز وقد يحدث الحماض األيضي. 6-1ال تكون األعراض السريرية واضحة لمدة  دالباراسيتامول، ق

 ل الدماغ والغيبوبة والموت. في التسمم الشديد، قد يحدث فشل كبدي قد يصل إلى اعتال

 الفشل الكلوي الحاد مع نخر أنبوبي حاد قد تتطور حتى في غياب تلف الكبد الحاد. 

 والتهاب البنكرياس. وقد تم اإلبالغ عن عدم انتظام ضربات القلب 

ساعات أو أكثر. وقد تم اإلبالغ عن تلف الكبد  4حوالي ساعتين في البالغين العاديين إلى النصف للباراسيتامول من -في الجرعة الزائدة من الباراسيتامول مع الضرر الكبدي، وغالبا ما يطول عمر

 ثار كلوية بعد االبتالع اليومي للكميات الزائدة من الباراسيتامول.آو

ناتج األيضي السامة)عادة تزال السموم بشكل كاف عير تناول الجلوتاثيون عندما  جم أو أكثر من الباراسيتامول. ويعتبر أن الكميات الزائدة من ال 10تلف الكبد هو المرجح في البالغين الذين أخذوا 

 ترتبط بشكل ال رجعة فيه في أنسجة الكبد.يتم تناول جرعات عادية من الباراسيتامول(، 

إحالة المريض إلي المستشفى علي وجه السرعة للحصول علي الرعاية الطبية  يمبكر، ينبغالرغم من عدم وجود أعراض كبيرة في وقت  علىالعالج الفوري ضروري في حال الجرعة الزائدة، 

تصاص الباراسيتامول. كما قد تتأخر امساعات السابقة يجب أن يخضع لغسيل المعدة وتناول الفحم المنشط للحد من  4جم أو أكثر من الباراسيتامول في 7.5الفورية وأي مريض الذي تناول حوالي 

 ساعات على األقل بعد االبتالع.  4ساعات بعد جرعة زائدة، لذلك للتقييم الدقيق لخطر سمية الكبد ينبغي قياس مستويات الباراسيتامول في البالزما   4تركيزات البالزما الذروة لمدة تصل إلى 

مجم لكل لتر  30ساعات و 4مليمول/لتر( في 1.32مجم لكل لتر) 200ورقة شبه لوغ /خطي متصلة بنقاط  علىإذا كان تركيز باراسيتامول في الدم أعلي من خط رسم عادة ما يكون العالج مطلوب 

ساعة بعد جرعة زائدة،  48ما ال يقل عن  إلىون لها تأثير مفيد تصل ساعات بعد االبتالع. تناول الميثيونين عن طريق الفم أو أسيتيلسيستين عن طريق الوريد، والتي قد يك15مليمول/لتر( عند 0.2)

 قد تكون هناك حاجة لها.

 % في المرضي الذين يتعاطون المخدرات التي تحفز اإلنزيمات الكبدية، الذين يتعاطون الكحول علي المدي الطويل أو الذين50-30وقد اقترح أن يتم تخفيض عتبة العالج بأسيتيلسيستين بنسبة 

 يعانون من سوء التغذية المزمن. قد يكون هؤالء المرضي أكثر عرضة لآلثار السامة للباراسيتامول.

 ديكستروميثورفان

 يعتقد أن يكون ذات سمية منخفضة، ولكن التأثيرات في الجرعة زائدة يتم تعزيزها بتناول في وقت واحد الكحول واألدوية العقلية. 

، اضطراب المقلتين، النعاس، اإلثارة، واالرتباك العقلي، واضطراب ذهاني)الذهان(، تثبيط في الجهاز التنفسي  الجهاز العصبي المركزي، والدوخة، والتلعثم ثبيطوالقيء وتاألعراض تشمل: الغثيان 

 والتشنجات. 



 
 

كون ذا فائدة. وينبغي السيطرة علي التشنجات مع الديازيبام عن طريق الوريد. يمكن  التعامل مع الحالة: عالج الجرعة الزائدة يجب أن تكون بعالج األعراض والعالجات الداعمة. غسل المعدة قد ي

 ورفان.ثار ديكستروميثآاستخدام نالوكسون لعكس 

 معلومات لألطفال 

 مجم/كج من وزن الجسم(.  0.01)األطفال ية للديكستروميثورفان في ثار األفيونآوقد استخدم نالوكسون بنجاح لعكس 

 

 السودوإيفيدرين

 فقان وارتفاع ضغط الدم، وصعوبة في التبول والعطش. األعراض: أعراض الجرعة الزائدة تشمل عدم الراحة في المعدة، واإلثارة، واالرتباك، والهلوسة، واختالج الحركة، والتهيج، واألرق، والخ

ثرة وداعمة، السيما فيما يتعلق بنظم القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي. ويمكن استخدام الكلوربرومازين للسيطرة على  والشفط. وينبغي اتخاذ تدابير مؤ التعامل مع الحالة: البد من غسل المعدة

 طرة على عدم انتظام ضربات القلب. مانع بيتا للسي اإلثارة الملحوظة والهلوسة. ارتفاع ضغط الدم الشديد قد يحتاج إلى إعطاء مثبطات ألفا،مثل الفينتوالمين. قد تكون هناك حاجة الستعمال

 والتخزين:العبوة 

 درجة مئوية. 30تحفظ في درجة أقل من 

 مللي+ النشرة الداخلية. 120سعة  ةعلبة كرتون تحتوي على زجاج

 روس فارما للصناعات الدوائية  ڤأإنتاج شركة  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


