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 سالفوفيروز شراب 
 

 .لك ةبالنسب ةالنها تحتوى على معلومات هام ةايبعن ةهذه النشر اقرء

 للتناوله بعنايه للحصول على افضل النتائج .  ةمازالت هناك حاج ٬.ومع ذلك  ةطبي ةهذا الدواء متاح بدون وصف

 .نشره قد تحتاج لقرائتها مره اخرىحافظ على هذه ال

 ة.ات أو المشوربحاجه الى مزيد من المعلوماسأل الصيدلى اذا كنت 

 .عراض أو لم تتحسنذا ساءت األيجب عليك االتصال بالطبيب ٳ

غير    ةالمحتمل  ة. وهذا يشمل أى األثار الجانبي  ةث مع طبيبك أو الصيدلى أو الممرض تحد  ٬  ةذا كنت تحصل على أى أثار جانبيٳ

 ة.فى النشر ةالمدرج

 

 : ةفى هذه النشر

 . يستخدم  وفيم سالفوفيروزماهو  -1
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 .ةالمحتمل ةاألثار الجانبي -4

 كيفية تخزين سالفوفيروز.  -5

 مزيد من المعلومات.  -6

 

 :  يستخدم ماهو  سالفوفيروز وفيم -1
 

 كبريتات الزنك هيبتاهيدرات. ةالنشط نك. شراب يحتوى على الماده هو معدن مكمل يستخدم لعالج نقص الز سالفوفيروز

 . وهو عنصر اساسى ويشارك فى عدد من وظائف االنزيمات بالجسم ٬كبريتات الزنك هيبتا هيدرات هى مصدر من الزنك 

 

 سالفوفيروز  تتناولقبل ان  -2

 ال تأخذ سالفوفيروز 

 لكبريتات الزنك هيبتا هيدرات أو أى من المكونات األخرى لسالفوفيروز   الحساسيةٳذا كنت تعانى من فرط -

 التحدث مع طبيبك ٳذا كان ينطبق عليك.

 .الطبي المنتج هذا تناول قبل  بطبيبك فاتصل ، السكريات بعض تتحمل  ال بأنك طبيبك كأخبر إذا-

 عناية خاصة مع سالفوفيروز: 

 ٳذا كنت تعانى من مرض فى الكلى -

ٳذا كان هذا ينطبق عليك فٳنه من المهم أن تخبر طبيبك أو الصيدلى قبل تناول سالفوفيروز وطبيبك سوف يقرر ما يجب القيام به. اذا ما  

 كان أمن بالنسبه لك تناول سالفوفيروز.

 تناول أدويه أخرى 

أو   تأخذ  ٳذا كنت  الصيدلى  أو  الطبيب  ٳخبار  أخرى  يرجى  أدوية  أى  دون  ٬اتخذت مؤخرا  الحصول عليها  يتم  التى  األدوية  ذلك  فى  بما 

 وصغة طبيبة. 

 هذا أمر مهم خاصة ٳذا كنت تأخذ أو اتخذت مؤخرا أى مما يلى: 

 التتراسيكلين )مثل أوكسيتيتراسيكلين أو الدوكسيسيكلين( تستخدم لعالج بعض االلتهابات البكتيرية   الحيويةالمضادات 
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السيبروفلوكساسين    الحيوية المضادات  - )مثل  تستخدم  ٬موكسيفلوكساسين٬الليفوفلوكساسين٬الكينولون  أوفلوكساسين(  و  النورفلوكساسين 

 لعالج بعض األلتهابات البكتيرية  

 الكالسيوم   تحضيرات ملح-

 مستحضرات الحديد -

حمض السيستين   زيادةوالتهابات الكبد المناعى الذاتى  ٬ومرض ويلسون ٬بنسيالمين )التى تستخدم لعالج التهابات المفاصل الروماتويدى -

 فى البول( 

 ترينتين )المستخدم فى عالج مرض ويلسون( -

 تناول سالفوفيروز مع الطعام والشراب  

 فوفيروز بعد وجبات الطعام  ينبغى أن تأخذ سال

 الحمل والرضاعة الطبيعية  

من غير المعروف سالمة سالفوفيروز اثناء الحمل . وقد تبين عبور الزنك الى المشيمة وموجود فى حليب الثدى عند اٳلناث التى تناولن 

 اخبرك طبيبك بذلك.  مكمالت الزنك .ال تأخذى هذا المنتج خالل فترة الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية اال ٳذا

 ٳسألى طبيبك أو الصيدلى للحصول على المشورة قبل اتخاذ أى دواء خالل فترة الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية.

 القيادة واستخدام ٱالت  

 ليس من المتوقع أن يؤثر سالفوفيروز على القدرة على القيادة أو استخدام اٱلالت. 

 سالفوفيروز  تناولكيفية -3

   ن طريق الفمالتناول: ع

 مل( يوميا 2.5ملجم من الزنك )10   أشهر: 6الرضع دون سن 

 مل( يوميا  5ملجم من الزنك )20أشعر:  6أطفال فوق 

 يوم لتجنب عودة االسهال مرة اخرى  14الى 10يجب استمرار العالج من -

 

   -بالنسبة لنقص الزنك وغيرها من دواعى االستعمال :

 يوميا فى جرعه مقسمة.  مل( 5.6ملجم من الزنك )22.5كجم :10األطفال أقل من -

 مرات يوميا. 3-1مل( 5.6ملجم من الزنك ) 22.5كجم : 30-10األطفال من -

 يوميا أو موجها من قبل الطبيب . مرات  3-1مل(  11.1ملجم من الزنك ) 45كجم : 30الكبار واألطفال فوق -

 ٳذا تناولت أكثر مما يجب من سالفوفيروز 

 ٳذا كنت تناولت أكثر مما يجب من سالفوفيروز اتصل بأقرب قسم طوارئ فى المستشفيات أو الطبيب على الفور  

 ٳذا كنت قد نسيت أن تأخذ سالفوفيروز  

تناول الجرعه المقر تأخذ سالفوفيروز  القادمة وفقا  ٳذا كنت قد نسيت أن  بتناول الجرعة  تتذكر استمر بعد ذلك  رة فى أقرب وقت عندما 

 للتعليمات . ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. 

 ٳسأل طبيبك أو الصيدلى.٬ٳذا كان لديك أى أسئاة أخرى عن أستخدام هذا المنتج 
 

 األثار الجانبية المحتملة  -4 

 على الرغم من أن الجميع ال يحصل لهم . ٬لسالفوفيروز ان يتسبب فى ٱثار جانبية يمكن  ٬ مثل جميع األدوية

 وقد تم اٳلبالغ عن اٱلثار الجانبية التالية: 

 ألم فى البطن-
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 عسر الهضم-

 غثيان -

 القئ -

 ٳسهال-

 عدم الراحة فى المعدة -

 التهيج -

 صداع الرأس  -

 الخمول)شعور التعب( -

 كيفية التخزين: -5

 . درجة مئوية 30درجة حرارة أقل من يتم تخزينه فى 

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال  

 المزيد من المعلومات -6

 على ماذا يحتوى سالفوفيروز  

 -مل يحتوى على :5كل 

 مجم زنك 20مجم مكافئ ل  87.926: كبريتات الزنك ههيبتاهيدرات ةالفعال ةالماد

 ٬سيتريك اسيد مونو هيدريت  ٬صوديوم سيترات دايهيدرات  ٬سكروز  ٬كارين صوديوم س :ة  المواد الغير فعال

 ماء نقى  ٬جليسرين   ٬نكهة الموز  ٬نكهة الفراولة 

 :ةالعبو

 ةونشرة داخليمللى 120ى على زجاجه علبة كرتون تحتو

 

 تصنيع: شركة أفروس فارما للصناعات الدوائية

 


