
 شراب بانادول لألطفال و الرضع

 ٥شهور و  ٣مسكن مؤقت فعال لآلالم وخافض للحرارة لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ( سنوات  ٥ -شهور  ٣) شراب بانادول لألطفال و الرضع 
. بنكهة الفراولة ؛ لطيف على معدة األطفال مثله مثل منتجات بانادول األخرى لألطفال( سنوات  ٥ -شهور  ٣)   شراب بانادول لألطفال و الرضع. سنوات

 وذلك عند استخدامه وفقا للتعيمات

 لمحة عامة

  :مسكن مؤقت فعال لآلالم وخافض للحرارة المصاحبة لـ ( سنوات  ٥ -شهور  ٣) شراب بانادول لألطفال و الرضع 

 التسنين 

 التهاب الحلق 

 عدوى األطفال 

 التطعيم 

 التسنين  

 المادة الفعالة

 بانادول لألطفال والرضع هو شراب معلق بنكهة الفراولة الشهية ، مما يجعله سهل البلع لدى األطفال. 

  مجم من مادة الباراسيتامول 021تحتوي على ( مل  5) كل. 

استشر . قد يتسبب االستخدام غير الصحيح للدواء في حدوث آثار ضارة. استخدم الدواء فقط وفقا لتعليمات االستخدام. اقرأ دوما العبوة والنشرة الداخلية
 .مختص الرعاية الصحية في حالة استمرار األعراض

  تعليمات االستخدام

 ( :سنوات  ٥ -شهور  ٣) طريقة استخدام شراب بانادول لألطفال و الرضع 

إن لم يكن وزن الطفل معروفا ، يتم حساب . الرضع استنادا إلى وزن الطفل استخدم الجدول الموضح أدناه للجرعات الخاص بشراب بانادول لألطفال و
                    . الجرعة الصحيحة استنادا إلى عمر الطفل

 (*مل ) الجرعة   العمر  (كجم ) الوزن  

 ٣   شهور( ٣-٢)  ٦-٥

 ٥. ٣ شهور( ٤-٣)  ٧-٦

 ٤ شهور( ٦-٤)  ٨-٧

 ٥ شهور( ٨-٦)  ٩-٨

 ٥.٥ شهور( ٠٢-٨) ٠١-٩

 ٦ سنتين -سنة  ٠٢-٠١

 ٧.٥ سنوات( ٣-٢) ٠٤-٠٢

 ٨.٥ سنوات( ٤-٣) ٠٦-٠٤



 ٠١ سنوات( ٥-٤)  ٠٨-٠٦

  

 (راجع النشرة الداخلية لمعرفتها كاملةً ) التحذيرات واالحتياطات 

  كجم/مجم ٠٥-٠١الجرعة بمقدار   يجب تكرار.ساعة ٢٤كجم مقسمة على جرعات خالل /مجم ٦١ال تعطي لطفلك أكثر من.  

 ساعات على الجرعة التي تسبقها ٤تعطي لطفلك الدواء قبل مرور   ال. 

 ساعة ٢٤جرعات خالل  ٤تعطي لطفلك أكثر من   ال. 

  أيام دون استشارة الطبيب ٣التعطي الدواء لطفلك لمدة تزيد عن. 

 ال تستخدم هذا الدواء مع أي من المنتجات الدوائية األخرى التي تحتوي على مادة الباراسيتامول في الوقت ذاته. 

  كجم لتخفيف األعراض الناجمة عن /مجم ٠٥ - ٠١يعطى للطفل جرعة واحدة بمقدار . ، يستخدم الدواء تحت إشراف الطبيب(شهور ٣-٢)بالنسبة لألطفال

 .تطعيم الطفل

 يجب التماس المشورة الطبية حال استمرار الحمى بعد تناول الجرعة الثانية. 

 غير موصى به لألطفال دون سن الشهرين. في حالة ظهور أي عالمات أخرى، أعط الدواء للطفل فقط تحت إشراف الطبيب. 

  إعطاء طفلك دواء بانادول لألطفال والرضع في أي من الحاالت اآلتيةيجب التماس المشورة الطبية قبل: 

 إذا كان طفلك يعاني من أية مشاكل في الكبد أو الكلى.  

 إذا كان طفلك يعاني من حالة نقص الجلوتاثيون كتلوث الدم، يرجى استشارة طبيبك قبل تناول بانادول.  

 للفركتوز، فال تعطه بانادول لألطفال والرضع حيث أن هذا المنتج يحتوي على سائل السوربيتول  إذا كان طفلك يعاني من مشاكل عدم التحمل الوراثي

 (.مل من المحلول المعلق ٥مجم لكل  ٦٦٦.٥)والمالتيتول 

 ال تستخدم هذا الدواء إذا كان طفلك يعاني من فرط الحساسية لمادة الباراسيتامول أو أي من مكونات هذا الدواء. 

 نتج على هيدروكسي بنزوات اإليثيل والميثيل والبروبيل يحتوي هذا الم(E٢٠٩, E٢٠٥, E٢٠٧ ) (.قد تظهر فيما بعد ) والتي قد تسبب أعراض حساسية 

 .يرجاء زيارة طبيب األطفال إذ لم تتحسن األعراض أو حال تفاقمها أو ظهور أعراض جديدة ؛ فقد يكون هذا داللة على خطورة الحالة

 .وغيره من األدوية بعيدا عن رؤية ومتناول األطفاليحفظ هذا الدواء * 

 .ال تتجاوز الجرعة المقررة* 

 .يمنع استعمال بانادول لألطفال والرضع لدى األطفال الذين يعانون من فرط الحساسية لمادة الباراسيتامول أو أي من مكونات هذا الدواء

 .رج العبوة جيدا قبل االستخدام

 درجة مئوية ٥٥ تخزن في درجة حرارة أقل من
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