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Bilcavon

(Syrup, Tablets)

coMPosition:
syrup: Each 10 ml syrup contains:
– Bromhexine hydrochloride:
8 mg.
– Terbutaline sulphate:
2.5 mg.
– Guaiphenesin:
100 mg.
tablets: Each tablet contains:
– Bromhexine HCl
8 mg.
– Terbutaline sulphate
2.5 mg.
– Guaiphenesin
100 mg.
theraPeUtic indications:
Bilcavon is indicated in the treatment of productive cough when associated
with bronchospasm in conditions such as bronchitis, bronchial asthma, chronic
obstructive pulmonary disease (COPD), bronchiectasis, and emphysema.
PharMacological ProPerties:
Bromhexine hydrochloride is a mucolytic agent, which liquifies thick
sputum. Viscosity of sputum is reduced by dissolving mucopolysaccharide
fibres. It also improves mucocilliary clearance of secretions.
guaiphenesin is an expectorant. It increases the output of sputum and
bronchial secretions by reducing adhesiveness and surface tension. By
increasing the volume of bronchial secretions, it reduces the viscosity of
sputum. The increased flow of less viscid secretions also promotes ciliary
action.
terbutaline sulphate is a directly acting sympathomimetic agent with selective
stimulant effect of beta-2 receptors. It helps in alleviating bronchospasm
associated with cough and facilitates drainage of accumulated bronchial
secretions.
contraindications:
Patients with a history of hypersensitivity to sympathetic amines and any
other components in the expectorant.
Pregnancy and lactation:
Safety of Bilcavon has not been studied in pregnancy and lactation.
Therefore, probable benefits should be weighed against possible risks,
before prescribing Bilcavon during pregnancy and lactation.
side effects:
Bromhexine: Gastrointestinal side effects may occur occasionally with
bromhexine and a transient rise in serum aminotransferase values has been
reported.
guaiphenesin: Gastrointestinal discomfort has occasionally been reported
with guaiphenesin.
terbutaline: Tremor and nervousness. The frequency of these side effects
appear to diminish with continued therapy. Other commonly reported reactions
include increased heart rate, palpitations, and dizziness.

Warnings and PrecaUtions:
Caution should be observed while prescribing Bilcavon to patients with
hypertension, cardiovascular disease, uncontrolled diabetes mellitus, and
patients with hyperthyroidism, history of seizures. Patients susceptible to
hypokalemia should be monitored because transient early falls in serum
potassium levels have been reported with beta-2 agonists. Since mucolytics,
such as bromhexine, may disrupt the gastric mucosal barrier, bromhexine
should be used with care in patients with a history of peptic ulceration.
interactions:
Adverse metabolic effects of high dose beta-2 agonists such as terbutaline may
be exacerbated by concomitant administration of high doses of corticosteroids.
Hypokalemia with high doses of beta-2 agonists may result in increased
susceptibility to digitalis induced cardiac arrhythmias. Hypokalemia may be
enhanced by concomitant administration of aminophyllin or other xanthines,
corticosteroids or by diuretic therapy.
Terbutaline sulphate should be administered with caution in patients
being treated with monoamine oxidase (MAO) inhibitors or tricyclic
antidepressants, since the action of terbutaline sulfate on the vascular
system may be potentiated.
Hypokalemia with high doses of b-2 agonists may result in increased susceptibility to digitalis induced cardiac arrhythmias.
Hypokalemia may be enhanced by concomitant administration of aminophyllin or other xanthines, corticosteroids or by diuretic therapy.
dosage & Method of adMinistration:
syrup: Syrup is usually given 3 times a day in the following doses:
– Children 2–6 years: 1/2 teaspoon (2.5 ml) three times a day.
– Children 6–12 years: 1 teaspoon (5 ml) three times a day.
adults: 2 teaspoonfuls (10 ml) three times a day.
tablets: One tablet three times a day.
overdose:
Overdose of terbutaline may lead to significant drop in blood pressure due
to peripheral vasodilation.
Package:
syrup: Box containing 125 ml glass bottle with inserted leaflet.
tablets: Box of 20 tablets with inserted leaflet.
storage:
– Store between (15–30)°C away from moisture.
– Keep away from reach of children.
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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.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: info@ultra-medica.net – www.ultra-medica.net
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بيلكـافـون

(شسراب ،مضسغوطات)

الزمرة الدوائية وخواصص المسستحضسر:

بيلكافون ششراب :كل  10مل من المسستحضسر يحتوي على:
 ٨ملغ.
 برومكسسين هيدروكلورايد : ٢,5ملغ.
 تيربوتالين سسلفات: 100ملغ.
 غوايفينيزين:بيلكافون مضشغوطات :كل مضسغوطة تحتوي على:
 ٨ملغ.
 برومكسسين هيدروكلورايد ٢,5ملغ.
 تيربوتالين سسلفات 100ملغ.
 غوايفينيزينآالية التأاثير والتأاثيرات الدوائية:

برومكسشين هيدروكلورايد حال للمخاط ،يذيب القشسع اللزج ،وُينقصص لزوجة القشسع من خÓل
إاذابته لأÓلياف عديدة السسكاريد المخاطية ،وُيحسسن أايضساً من تصسفية اإلفرازات المخاطية الهدبية.
غوايفينيزين مقشسع يزيد من إانتاج القشسع واإلفرازات القصسبية من خÓل إانقاصص لزوجتها وتوترها
السسطحي ،ينقصص من لزوجة القشسع ،وإان نقصص لزوجة القشسع تسسبب زيادة حركة المفرزات ويعزز
من فعل األهداب القصسبية.
تيربوتالين سشلفات محاكي مباشسر للودي منبه لمسستقبÓت بيتا ٢-األدرينرجية ،فيخفف تشسنج
القصسبات المرافق للسسعال ويسسهل نزح المفرزات القصسبية المتراكمة.
ا’سستطبابات:

باإلعطاء المتزامن مع األمينوفيللين ،أاو الكزانتينات األخرى ،أاو السستيروئيدات القشسرية أاو
المعالجة بالمدرات البولية .يجب أان يسستعمل التيربوتالين سسلفات بعناية عند المعالجين
بمثبطات أاكسسيداز أاحادي األمين أاو بمضسادات الكتئاب ثÓثية الحلقات ،حيث قد يعزز ذلك
من تأاثيرات التيربوتالين على الجهاز الوعائي.
إان حدوث نقصص بوتاسسيوم الدم بالجرعات العالية من منبه لمسستقبÓت بيتا ٢-األدرينرجية قد
يؤوهب لإÓصسابة باضسطراب النظم القلبي عند المرضسى المعالجين بالديجيتال ،قد يزداد نقصص
بوتاسسيوم الدم بالسستعمال المصساحب لأÓمينوفيللين أاو الكزانثينات األخرى أاو السستيروئيدات
القشسرية أاو المعالجة بالمدرات البولية.
التحذيرات وا’حتياطات:

يجب الحذر عند وصسف الدواء عند المصسابين بارتفاع الضسغط الشسرياني ،وأامراضص القلب ،الداء
السسكري غير المنضسبط ،ومرضسى فرط نشساط الدرق ،والختÓجات.
إان حالت المخاط مثل البرومكسسين ،قد يسسبب اضسطرابات في الحاجز المخاطي المعدي ،لذا
يجب أان يسستعمل البرومكسسين بعناية عند المرضسى الذين يعانون من قصسة قرحة هضسمية ،كما يجب
مراقبة المرضسى المسستعدين لإÓصسابة بنقصص بوتاسسيوم الدم نظرا ً لحدوث انخفاضص عابر في مسستوى
بوتاسسيوم الدم عند اسستعمال منبهات بيتا األدرينرجية.
الجرعة وطريقة ا’سستعمال:

الششراب :يعطى ثÓث مرات يومياً كاآلتي:
األطفال 6 - ٢ :سســنة :نصسف ملعقة صسغيرة ( ٢,5مل) ثÓث مرات يومياً.
األطفال 1٢ - 6 :سسنة :ملعقة صسغيرة ( 5مل) ثÓث مرات يوميًا.
البالغين ٢ :ملعقة صسغيرة ( 10مل) ثÓث مرات يوميًا.
المضشغوطات :مضسغوطة واحدة ثÓث مرات يومياً.
فرط الجرعة:

يسستعمل هذا المسستحضسر لمعالجة السسعال المنتج المترافق مع تشسنج قصسبي كما في حالت
التهاب القصسبات ،والربو القصسبي ،والداء الرئوي النسسدادي المزمن ،توسسع القصسبات وانتفاخ الرئة.

فرط جرعة التيربوتالين قد تسسبب هبوط ضسغط الدم نتيجة توسسع األوعية المحيطية.
العبوة:

المرضسى الذين لديهم قصسة فرط حسساسسية نحو األمينات الودية أاو أاي من مكونات المسستحضسر.

الششراب :عبوة زجاجية  1٢5مل ضسمن عبوة كرتونية مع نشسرة.
المضشغوطات ٢0 :مضسغوطة (ظرفان من البÓسستر) في عبوة كرتونية مع نشسرة.

لم تدرسص سسÓمة هذا المسستحضسر عند الحامل والمرضسع؛ لذا يجب أان تفوق تأاثيراته النافعة على
مخاطره عند وصسفه عند الحامل والمرضسع.

يحفظ بدرجة حرارة بين (°)٣0-15م بمعزل عن الرطوبة بعيدا ً عن متناول األطفال.

مضسادات ا’سستطباب:
’رضساع:
الحمل وا إ

شسروط الحفظ:
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التأاثيرات الجانبية:

 قد يسسبب البرومكسسين اضسطرابات هضسمية وارتفاع عابر في قيم األمينوترانسسفيراز. تبين أان الغوايفينيزين قد يسسبب إانزعاج هضسمي. قد يسسبب التيربوتالين رعاشص وعصسبية ،صسداع ونعاسص ،وتشسمل التأاثيرات الجانبية أايضسًا زيادةسسرعة القلب والخفقان والدوار.

(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

إان الجرعات العالية من منبه مسستقبÓت بيتا ٢-األدرينرجية التيربوتالين قد تزيد من التأاثيرات
الجانبية السستقÓبية باإلعطاء المتزامن مع السستيروئيدات القشسرية .قد يتعزز نقصص بوتاسسيوم الدم

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - info@ultra-medica.net :

التداخÓت الدوائية:

إان هـــــذا دواء

-
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
اإن الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ 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.

