
التركيب: 

والسواغات:

االستطبابات:

التحذيرات:

اسأل الطبيب قبل االستعمال إذا كان لديك:

عندما يستخدم هذا الدواء:

إيقاف الدواء و استشارة الطبيب إذا:

يحتوي كل ٥ مل من الشراب على:
فنيل ايفرين هيدروكلورايد             ۱٠  ملغ
تريبروليدين                            ۲٫٥ ملغ

 حمض الليمون , غليسيرين , بروبـيلين غليكول , سـيترات الصوديوم , سـكارين الصوديوم , سوربـيتول, منكھ 
االعنب , بنزوات الصوديوم

يخفف مؤقتاً األعراض الناتجة عن نزالت البرد، حمى القش (التهاب األنف التحسسي) أو غيرها من حساسية الجهاز التنفسي 
العلوي:

- سيالن األنف.
- العطاس.

- حكة األنف أو الحلق.
- العين الدامعة ،حكة.

- احتقان األنف.
- يقلل من تورم القنوات األنفية.

ال تزيد الجرعة الموصوفة.

إذا كنت تتناول مثبـطات مونوأمين أوكسـيداز ( MAOI ) (بـعض أدوية االكتئاب والحـاالت النفســية أو العاطفية، أو مرض 
باركنسون)، أو لبعد أسبـوعين من التوقـف عن تناول أدوية ( MAOI ). إذا كنت ال تعرف ما إذا كانت أدويتك تحـتوي على ( 

MAOI )، اسأل الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ الدواء.

- مشاكل في التنفس مثل انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.
- أمراض القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.
- مرض الغدة الدرقية.

- داء السكري.
- زرق ( ارتفاع ضغط العين ).

- مشاكل في التبول بسبب تضخم غدة البروستات.

- قد يحدث اهتياج، وخاصة عند األطفال.
- قد يسبب النعاس.

- قد يزيد الكحول، المسكنات و المهدئات من تأثير النعاس.
- تجنب المشروبات الكحولية.

- توخي الحذر عند قيادة السيارة أو تشغيل اآلالت.

- حدث اضطراب، دوار، أو أرق.
- استمر السعال أو احتقان األنف ألكثر من ۱ أسبوع، يميل إلى التكرار أو يرافقـھ حـمى، طفح جلدي أو صداع مسـتمر. يمكن 

أن تكون هذه عالمات على حالة خطيرة.

ال تستخدم هذا الدواء:

اسأل الطبيب قبل االستعمال إذا كنت تتناول مسكنات أو مهدئات.

- حدوث أعراض جديدة.
- إذا كنت حامالً أو مرضعة، استشيري اختصاصي الصحة قبل االستعمال.

- في حالة فرط الجرعة، احصل على المساعدة الطبية أو اتصل بالمركز الطبي حاالً.   

ال تزيد مدة العالج عن ٥ أيام. 
الجرعة و طريقة االستخدام:

۱- الشراب:  

۲- األقراص:

شروط الحفظ: 

التعبئة:

۲٤البالغين و األطفال فوق  سنة من العمر: قـرص كل ٤ سـاعات، ال تزيد عن ٤ جرعات في  سـاعة، أو حسـب توجيهات  ۱۲
الطبيب.

٣٠تحفظ العلبة في درجة حرارة بين  و  درجة مئوية  ۱٥
۱٠٠ عبوة زجاجية  تحتوي على  مل من شراب زيرو فلو .

ـ الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات .
ـ الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكھ خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر .

ـ اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدالني
   الذي صرفها لك . فالطبيب والصيدالني هما الخبيران بالدواء ونفعھ وضرره .

ـ ال تقطع مدة العالج المحددة من تلقاء نفسك وال تزد عليها بدون استشارة الطبيب .

إن هذا الدواء

ال تترك األدوية أبداً في متناول أيدي األطفال

( اتحـاد الصيادلـة العـرب )( مجلس وزراء الصحة العـرب )

فينيل ايفرين هيدروكلورايد + تريبروليدين هيدروكلورايد
۲٠٥/٥شراب  +  مل ملغ ۱٠

الجــرعـــــــة العمــر

۱۲البالغين واألطفال فوق  سنة من العمر

۱ ملعقة صغيرة (٥ مل) كل ٤ ساعات، التزيد عن 
٤۲٤ مالعق ( مل) خالل  ساعة، أو حسب  ۲٠

توجيهات الطبيب.

۱۲األطفال من ٦ حتى أقل من  سنة

۱/۲ ملعقة صغيرة (۲٫٥ مل) كل ٤ ساعات، التزيد 
۲٤عن ۲ ملعقة صغيرة ( مل) خالل  ساعة، أو  ۱٠

حسب توجيهات الطبيب.

مضاد استطباباألطفال تحت ٦ سنوات من العمر





Phenylephrine HCl + Triprolidine HCl
Syrup 10 + 2.5 mg /5 ml

Composition:

and excipients:

Uses:

Warnings:

Ask a doctor before use if you have:

When using this product

Stop use and ask a doctor if

Each 5 ml of syrup contains:
Phenylephrine Hydrochloride            10 mg
Triprolidine Hydrochloride                2.5 mg

 Citric acid, Glycerin, Propylene glycol, sodium Citrate,Saccharin sodium                                                    
Sorbitol, Grape flavor, Sodium benzoate                                                                                          

Temporarily relieves these symptoms due to common cold, hay fever (allergic rhinitis) or other 
upper Respiratory allergies:
- Runny nose.
- Sneezing.
- Itching of the nose or throat.
- Itchy, watery eyes.
- Nasal congestion.
- Reduces swelling of nasal passages.

Do not exceed recommended dosage.

- If you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (certain drugs for
depression, psychiatric, or emotional conditions, or Parkinson's disease), or for 2 weeks after
stopping the MAOI drug. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, ask a
doctor or pharmacist before giving this product.

- a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis.
- heart disease.
- high blood pressure.
- thyroid disease.
- Diabetes.
- Glaucoma.
- trouble urinating due to an enlarged prostate gland.

- excitability may occur, especially in children.
- may cause drowsiness.
- alcohol, sedatives and tranquilizers may increase the drowsiness effect.
- avoid alcoholic beverages.
- use caution when driving a motor vehicle or operating machinery.

- nervousness, dizziness, or sleeplessness occur.
- cough or nasal congestion persists for more than 1 week, tends to recur or is accompanied by a 
fever, rash or persistent headache. These could be signs of a serious condition.

- new symptoms occur.

Do not use this product

Ask a doctor before use if you are taking sedatives or tranquilizers.

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.
In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Do not exceed 5 days of treatment.

 1 tablet every 4 hours, not to exceed 4 dosages 
in 24 hours, or as directed by a doctor

To be stored in a temperature between 15 ° C and 30° C.
 Glass Bottle Contains 100 ml Syrup of Zero Flu.

Dosage and administration:

1- Syrup:

2- Tablets: 
Adults and Children 12 years of age and older:

Storage conditions: 
Packaging:

(Council of Arab Health Ministers) (Arab Pharmacists Association)

AGE DOSE

Adults and children 12 years of age
and older

1 teaspoonful (5 ml) every 4 hours, not to 
exceed 4 teaspoonfuls (20 ml) in 24 hours, 
or as directed by a doctor

Contraindicated

children 6 to under 12 years of age

children under 6 years of age

½ teaspoonful (2.5 ml) every 4 hours, not to 
exceed 2 teaspoonfuls (10 ml) in 24 hours, 
or as directed by a doctor
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