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TUSSI-frEE

(Size: 120 x 170 mm)

)(شســــراب

(SYRUP)

COMPOSITION:
Each 5 ml syrup contains:
Dextromethorphan HBr
10 mg
Pseudoephedrine HCL
30 mg
Guaifenesin
100 mg
CHArACTErISTICS:
TUSSI-FREE is well produced to treat cough accompanied upper and lower
respiratory tracts infections, it contains, dextromethorphan HBr which has central
antitussive effect, pseudoephedrine HCL Which has decongestant and bronchial
dilator effect, guaifenesin which has the expectorant effect.
INDICATIONS:
Cough and congestion accompanied upper and respiratory tracts infections, flu,
allergic cough.
CONTrAINDICATION:
Hypersensitivity to any component, severe hypertension or cardiovascular disease,
nursing mother.
wArNINg:
Diabetes, hypertension, prostate hypertrophy, asthma, chronic cough cases, chronic
bronchitis, cough accompanied with heavy secretions, hyperthyroidism, elderly,
glaucoma, GI or urinary obstruction, pregnancy.
If cough continues for more than 7 days or get worsen, or accompanied with fever
or rash seek medical advise.
DrUg INTErACTION:
Hypertensive crisis with B blockers, MAOI’s antagonist anti-Hypertensive drug.
This product should not be concomitantly administered with narcotic, analgesic,
sedative, alcohol, central nervous system depressant.
SIDE EffECTS:
Tachycardia, arrhythmia, headache, dizziness, hypertension, anxiety, insomnia,
GI upset.
DOSAgE:
Adults: Take two tablespoonfuls every 6 hours or as directed by doctor.
Children 12 years of age and older: Take two tablespoonfuls every 6 hours or as
directed by doctor.
for children under 12 years of age: To be used as directed by physician only.
PACkAgE:
Glass bottle 125 ml.
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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.

توسسي فري

:التركيب
: مل ششراب تحتوي على٥ كل
 ملغ١٠
ديكسشتروميتورفان هيدروبروميد
 ملغ٣٠
بسشودوافدرين هيدروكلوريد
 ملغ١٠٠
غوايفينيزين
:خواصص المسستحضسر
ج حا’ت السشعال المرافقة ’لتهاب الطرقÓثية مناسشبة وفعالة بحيث أانه يتميز في عÓيحتوي هذا المسشتحضشر على تركيبة ث
ل وجود مادة الديكسشتروميتورفان هيدروبروميد المثبطة للسشعال بآالية مركزية ووجودÓالتنفسشية العلوية والسشفلية وذلك من خ
حتقان في اأ’غششية المخاطية والموسشعة للقصشبات وكذلك وجود مادةÓمادة البسشودوافدرين هيدروكلوريد المضشادة ل
.ج حا’ت السشعال وا’حتقانÓالغوافينيزين ذات التأاثير المقششع للطرق التنفسشية مما يجعل هذا الدواء فعا’ً في ع
:ا’سستطباب
 التهاب،ج حا’ت السشعال وا’حتقان المرافقة ’لتهاب الطرق التنفسشية العلوية (التهاب البلعومÓيسشتعمل هذا الدواء لع
. السشعال التحسشسشي، اأ’نفلونزا،) التهاب اأ’ذن الوسشطى، التهاب الحنجرة،اللوزات
:مضسادات ا’سستطباب
. وجود مرضس قلبي ششديد أاو وجود ارتفاع ضشغط غير معالج، المرضشع،فرط التحسشسس أ’ي من مكونات هذا المسشتحضشر
:التحذيرات
، حا’ت السشعال المزمن، الربو، ضشخامة البروسشتات، ارتفاع الضشغط،يسشتعمل هذا المسشتحضشر بحذر في حا’ت السشكري
 انسشداد، وجود ارتفاع في ضشغط العين، الكهول، فرط نششاط الدرق، السشعال المترافق مع قششع غزير،التهاب القصشبات المزمن
. الحمل،في الطرق الهضشمية أاو البولية
.ً  راجع الطبيب فورا، أايام أاو ترافق بالحمى أاو الطفح٧ إاذا اسشتمر السشعال أ’كثر من
:تÓالتداخ
 يعاكسس هذا المسشتحضشر، مثبطات مونو أامينو أاوكسشيداز،حدوث نوبات من ارتفاع الضشغط لدى اسشتعماله مع حاصشرات بيتا
.تأاثير اأ’دوية الخافضشة للضشغط
.يجب عدم المششاركة مع المهدئات والمسشكنات والكحول ومثبطات الجملة العصشبية المركزية
:التأاثيرات الجانبية
، أارق، دوار، صشداع، ارتفاع في ضشغط الدم بششكل خفيف، اضشطراب بالنظم،قد تحدث في بعضس الحا’ت تسشرع في القلب
. اضشطراب هضشمي،قلق
:الجرعة
. سشاعات أاو حسشب توصشيات الطبيب٦  ملعقتان كل:للبالغــين
. سشاعات أاو حسشب توصشيات الطبيب٦  ملعقتان كل: سسنة١٢ لطفال فوق
ل أ
. ’ يعطى إا’ حسشب رأاي الطبيب: سسنة١٢ لطفال تحت
ل أ
:العبوة
. مل١٢٥ عبوة زجاجية سشعة
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إان هـــــذا دواء

.فًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطرÓكه خـÓ واسصـته،الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك
. الـذي صصـرفها لـكÊ’ وتعـليمات الصصـيد،نصصـوصس عـليهاŸاتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال ا
.ان بالـدواء ونفـعه وضصـررهÒبـÿ هـما اÊ’إان الطبـي ـب والصصـيد
.ـحددة من تلـقاء نفـسصكŸج اÓ’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

-

(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

)(تعليمـ ـات ›لـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب وا–ـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب
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