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)(ششراب

ديـــل ووتـــــر

CoMpoSITIoN:
Each 5 ml contains:
Dill Oil
2.25 mg
Sodium bicarbonate
52.5 mg
ACTIoN & propErTIES:
Dill Oil warms and relaxes the stomach, breaking down air
bubbles.Sodium bicarbonate neutralizes acid in the baby’s stomach.
INDICATIoNS:
This product is indicated to:
Abdominal pain and Spasm due to air bubbles present in the
stomach of infants.
NoTICE:
DIll wATEr contains natural ingredients that may change color,
but this change has not affect on its activity.
DoSAgE AND ADMINISTrATIoN:
Dill water could be administrated during or after meal as following:
1 - 6 months old: 1 teaspoonful (5 ml) 3 times/day.
6 - 24 months old: 2 teaspoonful (10 ml) 3 times/day.
prECAUTIoN:
Do not use this drug unless you consult your doctor
Do not use product in patients with renal failure or in patients with
Hypersensitivity to any of ingredients of this product.
Consult your doctor if your symptoms persist
Use it during 15 days after opening.
STorAgE:
Keep in dry place below 25°C, away from moisture
pACkAgE:
A glass bottle of 120 ml packed in carton box with leaflet.

:Ö«côàdG
: مل ديل ووتر ششراب يحتوي على5 كل
 ملغ2.25
زيت الششبث
 ملغ52.5
بيَكْربونات الصشوديوم
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 ُيعدل بيَكْربونات. وُيخرب الفقاعات الهوائية في المعدة،ُيرخي زيت الششبث المعدة وُيْدفئها
.الصشوديوم الحموضشه في معدة الطفل
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:يسشتعمل ديل ووتر لمعالجة
.المغصص البطني والتششنج الناجم عن وجود فقاعات هوائية في المعدة عند الِطفل والَرضِشْيع
ْ
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ل الوجبةÓتعطى الجرعة بعد أاو خ
.ًث مرات يومياÓ مل) ث5(  ملعقة صشغيرة: أاششهر6 - 1 الطفل من عمر
.ث مرات يوميًاÓ مل) ث10(  ملعقتين صشغيرتين:ً  ششهرا24 - 6 الطفل من عمر
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.طفال أاقل من عمر ششهر إا’ باسشتششارة الطبيبÓ’ يسشتعمل هذا المسشتحضشر لأ
.’ يسشتعمل في حالة القصشور الكلوي أاو التحسشسص أ’حد مكونات المسشتحضشر
.يجب اسشتششارة الطبيب في حال عدم زوال اأ’عراضص
. يوم بعد فتح العلبة15 لÓيسشتعمل خ
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 ولكن هذا التغَير ’ يؤوثر في، لذا فإانَ لونه قد يتغير،يحتوي ديل ووتر على مكونات طبيعية
.فعاليته
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.م بعيدا ً عن الرطوبة°25 ُيحفظ بدرجة حرارة أاقل من
:áÄÑ©àdG
. مل ششراب ضشمن عبوه كرتونية مع نششرة120 زجاجة تحتوي
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: 00963 11 5955339 – Fax: 00963 11 5975174
E-mail: info@ultra-medica.net – www.ultra-medica.net
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إان هـــــذا دواء

.فًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطرÓكه خـÓ واسصـته،الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك
. وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك،اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها
.إان الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره
.ج المـحددة من تلـقاء نفـسصكÓ’تقطـع م ـدة العـ
.’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة
.احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال
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)(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب
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