ناناسوكسيذ ( نتياسوكسانيذ ) أقزاص  055مجم
ناناسوكسيذ ( نتياسوكسانيذ ) بودرة لعمل معلق يتناول عن طزيق الفم 055مجم 0 /مللى
الوصف
َبَبٔصكسٛذ يعهك أٔ ألشاص ٚحتٕ٘ عهٗ يبدة فعبنت تسًٗ َٛتبصٔكسبَٛذ ْٕٔ يطٓش يعٕٖ يضبد نهطفٛهٛبث
ٚؤخز عٍ طشٚك انفى .
ناناسوكسيذ أقزاص تحتٕ٘ عهٗ َٛتبصٔكسبَٛذ  455يجى
ناناسوكسيذ معلق يؤخذ عن طزيق الفم ٔرنك بعذ أضبفت  34يههٗ يٍ انًبء نٛصم انٗ  55يهه ٙبعذ انتحضٛش
حٛث ٚحتٕ٘ كم  4يهه ٙعهٗ َٛتبصٔكسبَٛذ  055يجى ٔيب ٚه ٙانًٕاد انغٛش فعبنّ :سكشٔصَ -شب  -حًض
انستشٚك االيبئ -ٙأفٛسٛم  -صًغ صَتبٌ -بُضٔاث انصٕدٕٚو -اٚشٔسٛم -اسثشٔصَ -ٍٚكٓت انفشأنت .
دواعى االستعمال:
ٚستخذو َبَبصٔكسٛذ فٗ عالج حبالث اإلسٓبل انُبتج عٍ انعذٖٔ بطفٛم انجٛبسدٚب اليبٛهٛب ٔ طفٛم كشٚبتٕسبٕسٚذٚى
ببسفى :
َبَبصٔكسٛذ يعهك ٚستخذو يع االطفبل يٍ عًش  0سُّ ٔكببس انسٍ.
َٔبَبصٔكسٛذ ألشاص يع انًشضٗ يٍ عًش  01عبيب ٔيب فٕق .
تعليمات للمزيض:
ُٚبغ ٙتُبٔل َبَبصٔكسٛذ يع انطعبو.
َبَبصٔكسٛذ يعهك ٚحتٕٖ عهٗ سكشٔص كًبدة غٛش فعبنّ ٔنزنك ٚهضو تٕخٗ انحزس يع يشضٗ انذاء انسكشٖ .
إرا كبٌ نذٚك حسبسٛت نبعض إَٔاع انسكش ،اتصم ببنطبٛب لبم تُبٔل ْزِ انذٔاء.
الجرعة وطريقة االستعمال:

االستخدام
لع الالاال االس الالنات الن الالاتب ع الالن اال الالا ة
جيارديا الم يليا وكر توس وريديوم ارفم

السن

الجرعة

من سنه حتي  4سنوات

 6مللالالالل كالالالت  23سالالالاعه لمالالالد  4ايالالالام مالالال
الطعام

من  5سنوات حتل  22سنه

 21مللالالل كالالت  23سالالاعه لمالالد  4أيالالام م الال
الطعام

من  23سنه فاك ر

 36مللل شرا ( قالر ناناووكساليد 611
مجم ) كت  23ساعه م الطعام

ٚحتٕٖ انمشص انٕاحذ يٍ َبَبصٔكسٛذ عهٗ كًٛت َٛتبصٔكسبَٛذ أعه ٙيٍ انجشعت انًٕصٗ بٓب نألطفبل سٍ 00
سُّ أٔ ألم.
العبوة:
 ناناسوكسيذ 055مجم أقزاص :عل ه كرتون تحتوى علل  4شرايط كت شريط  7أقرا  +نشرة داخلية . ناناسوكسيذ بودرة لعمل معلق :عهبت كشتٌٕ بٓاب صاباات تحتإٖ عهاٗ بإدسِ نعًام  55يام يعهاك بعاذانتحضٛش  +يعٛبس يذسج َ +ششِ داخهٛت.
التخشين :
 يحفظ بعيذا عن متناول األطفال . ناناسوكسيذ 055مجم أقزاصٚ :حفظ ف ٙيكبٌ ابف ف ٙدساّ حشاسة ال تتعذٖ  25دسات يئٕٚت. ناناسوكسيذ بودرة لعمل معلقٚ :حفظ فذساّ حشاسة ال تتعذٖ  25دسات يئٕٔ ّٚبعذ انتحضٛش ٚحفظ فٙدسات حشاسة ال تتعذٖ  25دسات يئٕ ّٚنًذة اسبٕع

