سوثساكسيى
سيفيكسيى

يسحوق نتحضيس يعهّك نهشّسة 100يهػ 5/يم
انتسكيت:
كمّ  5يم يٍ يؼهن ( تؼذ ذًذٚذ انًغحٕم) عٕتشاكغٛى  100يهؾ 5 /يم ذحرٕ٘ ػهٗ:
عٛلٛكغٛى شالش ٙاإلياْح يؼثّش ػُّ تغٛلٛكغٛى انالّيائ 100 .............................................................................................ٙيهؾ
كمّ  100يم يٍ يؼهن ( تؼذ ذًذٚذ انًغحٕم) عٕتشاكغٛى  100يهؾ 5 /يم ذحرٕ٘ ػهٗ:
عٛلٛكغٛى شالش ٙاإلياْح يؼثّش ػُّ تغٛلٛكغٛى انالّيائ 2 ..................................................................................................ٙؽ
انغٕاؿاخ :تُضٔاخ انصٕدٕٚو ،صًؾ انـٕاس ،يغحٕم انثشذوال ،عكاسٔص.
سواغ ذو تأثيس يعهوو :عكاسٔص
انتصنيف اندوائي انعالجي:
عٛلانٕعثٕس ٔ ٍٚػائالذٓا.
(:Jيعاد ػاو نهؼذٖٔ نالعرؼًال انًعًٕػ.)ٙ
ْزا ان ّذٔاء يعاد ح ٕ٘ٛيٍ ػائهح تٛرا الكرايُٛاخ ٔ يٍ صيشج عٛلانٕعثٕس ٍٚيٍ انعٛم انصّانس.
دواعي االستعًبل:
ٚغرؼًم عٕتشاكغٛى يغحٕم يؼ ّذ نرحعٛش يؼهّن  100يهؾ5/يهم نذٖ انطّلم يا كٕم ّ
عٍ  6أشٓش نؼالض :
 انرٓاب انوصثاخ ٔ انشئح. انرٓاب األرٌ انٕعطٗ انحاد العًٛا انًركشسج. انرٓاب انحاد نهكهٛح ٔ انحٕٚعح ٔ رنك تؼذ ي ّذج ػالض دايد ػهٗ األه ّم  4أٚاو تًعاد ح ٕ٘ٛػٍ غشٚن انحوٍ. انرٓاتاخ انًغانك انثٕنٛح انغّلهٗ نذٖ األغلال انزٚ ٍٚرعأص عُّٓى  3عُٕاخ تصشف انُّظش ػٍ حاالخ انؼذٖٔ ان ّشذٚذج.انًمبديس:
ظشػح عٕتشاكغٛى نذٖ األغلال انّزٚ ٍٚرعأص عُّٓى  6أشٓش ذو ّذس ب  8يهؾ/كهؾ/انٕٛو ػهٗ يشّذ ٍٛك ٙانٕٛو ك ّم  12عاػح (.أ٘  4يهؾ/كهؾ ٔ كٙ
انعشػح).
انجسعخ /انيوو
( يهػ)
50
100
150
200
250
300

انجسعخ/انيوو
(يم)
2.5
5
7.5
10
12.5
15

وشٌ انطفم
(كهػ)
6.25
12.5
18.75
25
31.25
37.5
في حالة الشكّ ،الب ّد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.
طسيمخ االستعًبل:
ػٍ غشٚن انلى.
 ش ّكم انًؼهّن تئظاكح ياء تاسد ؿٛش ؿاص٘ نـاٚح انخػّ انًح ّذد كٕم ان ّضظاظح نهحصٕل ػهٗ حعى هذسِ  60يهم. ٚعة س ّض هاسٔسج انًؼهّن هثم كم اعرؼًال. اعرؼًم انًوٛاط انًذسّض تانًهٛهرش نرُأل انعشػح انّرٔ ٙصلٓا نك انطثٛة. اؿغم تؼُاٚح انًوٛاط انًذسّض تؼذ ك ّم اعرؼًال.أولبد االستعًبل:
ٚؤخز عٕتشاكغٛى يشّذ ٍٛك ٙانٕٛو تلاسم صيُ ٙهذسِ  12عاػح.
ًٚكٍ ذُأل ان ّذٔاء ػهٗ انغّٕاء هثم ،أشُاء أٔ تؼذ انٕظثاخ.
يدّح االستعًبل:
ٚعة احرشاو ي ّذج انؼالض انرٔ ٙصلٓا نك انطثٛة.
نٛكٌٕ ْزا انًعاد انح ٕ٘ٛكؼّاال ٚعة ذُأل انعشػاخ انًٕصٕكح تصلح يُرظًح غٛهح انً ّذج انرَ ٙصح تٓا انطثٛة.
حبنخ تنبول جسعخ يفسطخ:
ك ٙحانح ذُأل ظشػح يلشغح يٍ عٕتشاكغٛىٚ ،عة يؼانعح األػشاض ٔ انر ٙهذ ذشًم ؿغم انًؼذج.
إذا تناولت جرعة من سوبراكسيم أكثر من الالّزم أخذها :أعلم طبيبك بسرعة.

يضبداد االستعًبل:
ال يجوز استعمال هذا الدواء في الحاالت التالية:
 حساسية معروفة لسيفيكسيم أو للمضادات الحيوية من صنف سيفالوسبورينات ،أو ألحد السواغات.في حالة الشكّ ،ال ب ّد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات االستعمال:
-

يجب إعالم الطبيب فورا عن ك ّل ر ّد فعل حساسي ( طفح جلدي ،ح ّكة) تظهر أثناء فترة العالج .بالفعل ،ظهور تفاعل حساسي يتطلّب وقف العالج.
هناك احتمال حدوث حساسية متصالبة (  5إنٗ  % 10يٍ الحاالخ) نذٖ األشخاص انّزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ حغاعٛح إذّعاِ البينيسيلينات أو البيتاالكتامينات
األخرى .أعلم طبيبك عن ك ّل حساسية أور ّد فعل حساسي تظهر أثناء العالج بالمضادات الحيوية من عائلة البينيسيلينات.
في حالة حدوث إسهال أثناء العالج بسوبراكسيم ،يجب األخذ فورا برأي طبيبك .ال تتناول دواءا مضادا لإلسهال بدون استشارة الطبيب.
ال ينصح باستعمال سوبراكسيم معلّق للشرب 100يهؾ 5/يهم لدى األشخاص الذين يعانون من عدم تحم ّل الفركتوز ،من متالزمة سوء امتصاص الغلوكوز
و الغاالكتوز أو نقص في سكراز /إزومالتاز ( أمراض وراثية نادرة).

ْزا ان ّذٔاء ٚحرٕ٘ ػهٗ  1.904يهؾ يٍ انغكاسٔص 5 /يهم يٍ انًؼهّن ٔ ،تزنك ٚعة األخز تؼ ٍٛاالػرثاس تانكًٛح انٕٛيٛح ك ٙحانح اذثاع َظاو
ؿزائ ٙكوٛش يٍ انغّكش أٔ ك ٙحانح اإلصاتح تانغ ّكش٘.
تحريساد:
 يٍ انعشٔس٘ إحاغح انطثٛة ػهًا ك ٙحال اإلصاتح تًشض كهٕ٘ َظشا نعشٔسج ظثػ انعشػح انٕٛيٛح ٔرنك حغة ذصلٛح انكشٚاذ.ٍُٛٛك ٙحانح انشك الت ّذ يٍ اعرشاسج انطثٛة أٔ انصٛذن.ٙ
انتأثيساد اندوائيخ :
نى ذغ ّعم أ ّ
٘ ذأشٛشاخ عشٚشٚح يؼرثشج أشُاء انرعاسب انغشٚشٚح.
نوذ شثد ّ
أٌ ظًغ 1ؽ يٍ انثشٔتُٛٛغٛذ يغ عٛلٛكغٛى هذ ٚؤ ّد٘ إنٗ ذخلٛط ب  % 25يٍ انرصلٛح انكهٛح نهذٔاء.
نرلاد٘ انرلاػالخ انًحرًهح ت ٍٛػ ّذج أدٔٚحٚ ،عة دائًا إػالو انطثٛة أٔ انصٛذن ٙتك ّم ػالض أخش هٛذ اإلظشاء.
انتأثيساد األخسى:
ْزا ان ّذٔاء ًٚكٍ أٌ ٚغثّة اظطشاب تؼط انلحٕصاخ:
 انثحس ػٍ انكٛرٌٕ ك ٙانثٕل. انثحس ػٍ تٛهح عكشٚح. اخرثاس كٕيظ.انحًم و اإلزضبع:
ًٚ كٍ اعرؼًال عٕتشاكغٛى أشُاء انحًم ػُذ انعّ شٔسج.
 اإلسظاع يًكٍ ك ٙحانح ذُأل ْزا انًعاد انح .ٕ٘ٛك ٙحانح ظٕٓس إعٓال ،داء انًثٛعاخ أٔ غلح ظهذ٘ نذٖ انشظٛغ ٚعة انرٕهّق يٍ
اإلسظاع ( أٔ يٍ ذُأل انذٔاء).
تصلح ػايحُٚ ،ثـ ٙدائًا أشُاء انحًم ٔ اإلسظاع اعرشاسج انطثٛة أٔ انصّٛذن ٙهثم اعرؼًال أ ّ
٘ دٔاء
اآلثبز انجبنجيخ:
يصم كم يغرحعش كؼّال ،هذ ٚؤ ّد٘ ذُأل ْزا انذٔاء نذٖ تؼط األشخاص إنٗ سدٔد كؼم يضػعح:
انًركشّ سج:
 أػشاض ْعًٛح :إعٓال ،ؿصٛاٌ ،هٙء ،ػغش انٓعى ،أنى تطُ.ٙانُّادسج:
 أػشاض كثذٚح صلشأٚح :إسذلاع يؼرذل ٔ ػاتش نثؼط اإلَضًٚاخ انكثذٚح. أػشاض كهٕٚح :إسذلاع غلٛق نٕٛسٚا ٔ انكشٚاذ ٍُٛٛك ٙانذو.ّ
 أػشاض ديٕٚح :كصشج انصلٛحاخ ،ههّح انصّلٛحاخ ،ههّح انكشٚاخ انثٛط ،ههح انؼذالخَ ،ذسج انًحثّثاخ ،كشغ انٕٛصُٛٚاخ. أػشاض حغاعٛح :غلح ظهذ٘ ػاتش ،ح ًّٗ ،ح ّكحَ ٔ ،ادسا ذَلاػُالخ ذَأَهِّٛح يصم ششٖ أٔ ٔريح ٔػائٛح. ظ ّذ َادسا يا ٚحذز غلح كواػ( ٙحًايٗ ػذٚذج األشكال ٔ يرالصيح عرٛلُظ -ظَٕغٌٕ). صذاع ،دٔاس.ٚعة إػالو انطثٛة أٔ انصّٛذن ٙػٍ أ٘ أشش ؿٛش يغرحة ٔ يضػط ؿٛش يزكٕس كْ ٙزِ انُششج.
انتعجئخ:
يغحٕم نرحعٛش يؼهّن نه ّششب  100يهؾ 5/يم .هاسٔسج عؼرٓا  60يهم تؼذ ذحعٛش انًؼهّن يضٔدج تًوٛاط يذسّض.
انحفظ:
 ٚحلع ك ٙدسظح حشاسج دٌٔ  25و.° ي ّذج صالحٛح انًؼهن ْٕٚ 14 ٙو تؼذ انرحعٛش. يجب عدم تجاوز تاريخ االستعمال المحدّد في التعبئة الخارجية.ال تترك األدوية في متناول األطفال
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