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 TRIMED FLU TABLET أقراص تريميد فلو
 النعاس يسبب ال و ، االنف حساسية و الحتقان مزيل

 األستعمال دواعى :TRIMED FLU TABLET أقراص وتريميد فل
 : مثل ، المعتادة البرد نزالت و االنفية الجيوب أللتهاب المصاحبة االعراض و االثار تخفيف
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 االستعمال طريقة و الجرعة :  TRIMED FLU TABLET أقراص تريميد فلو

 أكبر أو سنة 11 من االطفال و للبالغين

 . يوميا مرتين قرص واحد 

 . الحرارة درجة فى بأرتفاع مصحوبة االعراض كانت اذا او ، ايام 7 خالل االعراض تتحسن لم اذا الطبيب مراجعة يجب

 األستعمال موانع  TRIMED FLU TABLET أقراص تريميد فلو
 : التالية الحاالت فى الدواء هذا أستعمال عدم يجب

 الكميائى التركيب ذات االخرى لألدوية او الدواء لمكونات ذاتى تحسس او حساسية ابدوا أن سبق الذين االشخاص .1
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 . االكتئاب و النفسية االضطرابات لعالج تستخدم ادوية
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 التحذيرات و االحتياطات :  TRIMED FLU TABLET أقراص تريميد فلو
 : التالية الحاالت فى بحرص  أقراص تريميد فلو استعمال يجب

 . الدم ضغط ارتفاع مرضى .1
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 . النفسية الحالة على تؤثر او مهدئة ادوية يتناولون الذين المرضى .5

 . الكبد وظائف فى شديدة اختالالت من يعانون الذين المرضى .6

 . ( العين ضغط فى ارتفاع)  الزاوية ضيقة الجلوكوما مرضى .7

 . الهضمية القرحة مرضى .8

 . الدموية األوعية و القلب مرضى .9



 

 

 الرضاعة و الحمل أثناء : TRIMED FLU TABLET أقراص تريميد فلو

  الحمل أثناء

 تبرر التى الحاالت على الدواء هذا استعمال يقتصر ان يجب هذا على بناء و ، الحمل أثناء الدواء هذا أستعمال أمان يثبت لم 

 . الجنين على المحتملة المخاطر الممكنة المنافع فيها

  الرضاعة أثناء

 هذا استعمال بايقاف أو الطبيعية الرضاعة بأيقاف أما القرار أتخاذ يجب و ، الثدى لبن فى أفرازها يتم الدواء هذا مكونات 

 الدواء

 أهم اقسام فارماسيا

 النشرات الداخلية لألدوية 

 شركات األدوية 

 صحة و جمال 

 غير مصنف 

 نيةمعلومات طبية و صيدال 

 معلومات و نصائح صيدالنية 

 معلومة طبية 

 مواد فعالة 

 مواقع طبية هامة 

 موضوعات صيدالنية 
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