
اقرأ هذه النرشة بالكامل بعناية قبل البدء يف استخدام هذا الدواء ألنها تحتوي عىل معلومات هامة بالنسبة لك.

خذ هذا الدواء دامئًا عىل النحو املبني يف هذه النرشة متاًما أو حسب إرشادات الطبيب أو الصيديل.

احتفظ بهذه النرشة. قد تحتاج إىل قراءتها مرة أخرى.  -

اسأل الصيديل إذا كنت بحاجة إىل نصيحة أو إىل مزيٍد من املعلومات.  -

إذا كنت تعاين من أي آثار جانبية، فتحدث إىل طبيبك أو الصيديل. ويشمل هذا أي آثار جانبية محتملة   -

ليست ُمدرجة يف هذه النرشة. انظر القسم 4.

يجب التحدث إىل الطبيب إذا كنت ال تشعر بتحسن، أو إذا ساءت حالتك بعد 3 أيام من العالج.  -
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ما هو Tachipirina وما هي دواعي استعامله  .1

Tachipirina هو رشاب لالستخدام عن طريق الفم، ويحتوي عىل العنرص النشط الرئييس وهو الباراسيتامول.

يقوم الباراسيتامول بالحد من الحمى )خافض للحرارة( وتخفيف األمل )مسكن(.

يُستخدم Tachipirina كرشاب للبالغني واألطفال الذين يزيد وزنهم عن 7.2 كجم )لألعامر حوايل 5-6 أشهر( 

من أجل:

عالج األمراض املزمنة مثل األنفلونزا واألمراض الطفحية )األمراض املعدية املعتادة لدى األطفال واملراهقني(،   -

واألمراض الحادة يف الجهاز التنفيس.

اآلالم مختلفة األنواع واألصول )الصداع، األمل العصبي، آالم العضالت وغريها من مظاهر األمل املعتدلة(.  -

يجب التحدث إىل طبيب إذا كنت أنت/طفلك ال تشعر بتحسن، أو إذا ساءت حالتك بعد 3 أيام من العالج.

Tachipirina ما تحتاج إىل معرفته قبل استخدام دواء  .2

 ال تتناول Tachipirina يف الحاالت التالية

إذا كان الشخص الذي سيستخدم هذا املنتج الطبي لديه حساسية من الباراسيتامول أو أي من املكونات   -

األخرى يف هذا الدواء )املكونات املذكورة يف القسم 6(

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من فقر الدم االنحاليل الشديد )مرض ناتج عن تدمري   -

خاليا الدم الحمراء(

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من مرض كبدي شديد )مرض خاليا الكبد الحاد(.  -

التحذيرات واالحتياطات

.Tachipirina تحدث إىل طبيبك أو الصيديل قبل استعامل

توَخ الحذر عند تناول Tachipirina يف الحاالت التالية:

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء مستهلًكا رشًها أو مفرطًا للكحول )3 مرشوبات كحولية أو أكرث   -

يف اليوم(

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من مرض فقدان الشهية )اضطراب سلوك األكل الذي   -

يتميز بنقص أو انخفاض الشهية(

إذا كان الشخص الذي سيأخذ هذا الدواء يعاين من الرشه املريض )اضطراب سلوك األكل الذي يبتلع فيه   -

الشخص كمية زائدة من الطعام، ويستخدم بعد ذلك أساليب مختلفة للتخلص منه(؛

إذا كان الشخص الذي سيأخذ هذا الدواء يعاين من الدنف )حالة تتميز بالنحافة الشديدة، وانخفاض كتلة   -

العضالت وترقق الجلد الناجم عن العلل املزمنة(؛

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء قد اتبع نظاماً غذائياً غري مناسب عىل مدى فرتة طويلة من   -

الزمن )سوء التغذية املزمن(

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من الجفاف )فقدان شديد للامء/السوائل يف الجسم(.  -

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من نقص حجم الدم )انخفاض حجم الدم يف الجسم(  -

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من أمراض الكبد التي تقلل من وظائفه )ضعف الكبد،   -

التهاب الكبد، متالزمة جيلربت(

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يخضع لعالج مصاحب للمنتجات الطبية التي تغري وظائف   -

.)"Tachipirinaالكبد )انظر "األدوية األخرى و

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من نقص يف هيدروجيناز الجلوكوز-6-فوسفات )مادة   -

موجودة عادة يف جسم اإلنسان، ميكن أن يؤدي نقصها إىل حدوث اضطراب يف الدم(

إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا الدواء يعاين من فقر الدم االنحاليل )مرض ناتج عن تدمري خاليا الدم   -

الحمراء(

االستخدام بجرعات عالية و/أو لفرتات طويلة

إن استخدام جرعات عالية و/أو ملدة مطولة من هذا املنتج الطبي ميكن أن يسبب اضطرابات الكبد )أمراض 

الكبد(، وتغريات يف الكىل والدم، بعضها شديد. يف مثل هذه الحاالت، سيقوم الطبيب بإجراء اختبارات محددة 

ملراقبة وظائف الكبد والكىل وتكوين الدم مع مرور الوقت. قبل أخذ هذا املنتج الطبي، أخرب طبيبك إذا كان 

الشخص الذي سيأخذه يعاين من أي اضطرابات يف الكبد أو الكىل.

Tachipirinaاألدوية األخرى و 

أخرب طبيبك أو الصيديل إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

عىل وجه الخصوص، أخرب طبيبك إذا كان الشخص الذي يعتزم تناول املنتج الطبي يأخذ:

املنتجات الطبية التي تحتوي عىل الباراسيتامول. أثناء العالج بالباراسيتامول، قبل تناول أو إعطاء أي دواء   -

آخر إىل الطفل، تأكد من أنه ال يحتوي عىل الباراسيتامول، ألنه عندما يؤخذ الباراسيتامول بجرعات عالية 

ميكن أن يؤدي إىل آثار سلبية شديدة؛

تأثري  تؤخر  إنها  حيث  واألفيونيات(،  الكولني  مضادات  )مثل  املعدة  إفراغ  تبطئ  التي  الطبية  املنتجات   -

Tachipirina؛

املنتجات الطبية التي ترسع إفراغ املعدة )مثل األلربوكينتكس(، حيث إنها ترسع تأثري Tachipirina؛  -

تأثري  يقلل من  الدم(، وهذا  الكوليسرتول يف  الكولسرتامني )مستحرض طبي يستخدم لخفض مستويات   -

الباراسيتامول؛

الكلورامفينيكول )مضاد حيوي( ألن هذا ميكن أن يزيد من خطر اآلثار الجانبية؛  -

مضادات التخرث، واملنتجات الطبية التي تبطئ تخرث الدم. يف هذه الحالة، وخصيًصا إذا كان عالًجا مطواًل   -

وبجرعات العالية من الباراسيتامول )4 جم يوميًا ملدة 4 أيام عىل األقل(، فيجب أخذ أو إعطاء األطفال 

Tachipirina تحت إرشاف طبي صارم فقط؛

-  املنتجات الطبية أو املواد التي تغري وظائف الكبد أثناء العالج املزمن، عىل سبيل املثال:

-  ريفامبيسني )مضاد حيوي(؛

السيميتيدين )منتج طبي يُستخدم يف عالج قرحة املعدة(؛  -

أو  الفينوباربيتال  الجلوتيثيميد،  مثل  الرصع(  لعالج  املستخدمة  الطبية  )املنتجات  الرصع  مضادات   -

الكاربامازيبني؛

تعاطي الكحول الرشه؛  -

الزيدوفودين )منتج طبي يستخدم يف عالج فريوس العوز املناعي البرشي(.  -

يتطلب استخدام هذه املنتجات الطبية مع Tachipirina إرشافًا طبيًا دقيًقا.

التداخل مع اختبارات الدم

إذا اضطر الشخص الذي يتناول هذا املنتج الطبي إىل إجراء اختبارات دم، فاعلم أن تناول الباراسيتامول ميكن 

أن يتداخل مع تحديد وجود حامض البوليك يف الدم ونسبة السكر يف الدم.

Tachipirina مع الكحول

يجب استخدام Tachipirina بحذر إذا كان الشخص الذي يتناوله مستهلًكا رشًها أو مفرطًا للكحول )3 مرشوبات 

كحولية أو أكرث يف اليوم( حيث يوجد خطر التعرض للتسمم )انظر القسمني "التحذيرات واالحتياطات" و "يف 

حالة استعامل ُجرعة Tachipirina أكرث من الالزم"(.

فرتة الحمل واإلرضاع

إذا كنِت حاماًل أو مرضًعا، أو تعتقدين أنك قد تكونني حاماًل أو إذا كنت تخططني إلنجاب طفل، فاطلبي 

املشورة من الطبيب أو الصيديل قبل تناول هذا الدواء.

الحمل

إذا لزم األمر، ميكن استخدام Tachipirina أثناء الحمل. يجب استخدام أقل جرعة ممكنة ألقرص مدة ممكنة 

لتخفيف األمل و/أو الحمى. اتصل بطبيبك إذا كان األمل و/أو الحمى ال ينقصان أو إذا كنت بحاجة إىل تناول 

الدواء بشكل أكرث كثافة.

يجب أن يؤخذ هذا الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية إذا لزم األمر وتحت إرشاف طبي فقط.

القيادة واستخدام اآلالت

ليس لـ Tachipirina تأثري عىل القدرة عىل القيادة واستخدام اآلالت.

يحتوي Tachipirina عىل السكروز

تناول هذا  بالطبيب قبل  السكريات فاتصل  أنواع معينة من  أنَّك تعاين من عدم تحمل  إذا أخربك طبيبك 

املنتج الدوايئ؛

 يحتوي Tachipirina عىل امليثيل أيثيل بارابني،

 الذي قد يسبب الحساسية )مبا يف ذلك ردود الفعل املؤجلة(.

TACHIPIRINA 120 ملجم/5 مل رشاب
باراسيتامول

نرشة العبوة الداخلية: معلومات خاصة باملستخدم



يحتوي Tachipirina عىل الصوديوم

 يحتوي هذا الدواء عىل 27.6 ملجم من الصوديوم )العنرص الرئييس يف ملح الطبخ/ملح الطعام( يف جرعة تبلغ 

20 مل. وهذا يعادل 1.38% من الحد األقىص املوىص به من املدخول الغذايئ اليومي من الصوديوم للبالغني.
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خذ هذا الدواء دامئًا عىل النحو املبني يف هذه النرشة متاًما أو حسب إرشادات الطبيب أو الصيديل. استرش 

طبيبك أو الصيديل إذا مل تكن متأكًدا.

الكبار

الواحدة )ما يعادل 480 ملجم(؛ كرر حسب الحاجة بعد 4 ساعات، دون تجاوز عدد 6   20 مل يف املرة 

مرات يف اليوم.

األطفال )الذين يزنون 7.2 كجم عىل األقل(

 بالنسبة لألطفال، من الرضوري مراعاة الجرعة املحددة بناًء عىل وزن الجسم وليس عىل أساس العمر، وهو 

تقريبي، ويتم اإلشارة إليه لغرض العلم فقط. إذا كان عمر الطفل ال يتوافق مع الوزن الوارد يف الجدول، فتأكد 

دامئًا من الرجوع إىل وزن الجسم عند اختيار الجرعة.

نظام الجرعات لـ Tachipirina رشاب هو كام ييل:

TACHIPIRINA رشاب

الوزن
 العمر

)تقريبياً(
جرعة يوميةجرعة واحدة

حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(4.5 ملجم5-6 شهرمن 7.2 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(5 ملجم7-10 شهرمن 8 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(5.5 ملجم11-14 شهرمن 9 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(6 ملجم 15-19 شهرمن 10 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(6.5 ملجم20-23 شهرمن 11 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(7.5 ملجم2 سنواتمن 12 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(8.5 ملجم3 سنواتمن 14 كجم
 حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(10 ملجم4 سنواتمن 16 كجم
 حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(11 ملجم5 سنواتمن 18 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(12.5 ملجم6 سنواتمن 20 كجم
 حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(13.5 ملجم7 سنواتمن 22 كجم
 حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(15.5 ملجم8 سنواتمن 25 كجم
حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(17.5 ملجم9 سنواتمن 28 كجم

 حتى 4 مرات )كل 6 ساعات(19 ملجم10 سنواتمن 31 كجم إىل 32 كجم

بالنسبة لألطفال الذين يقل وزنهم عن 7.2 كجم، توجد أشكال محددة من Tachipirina يف السوق، عىل 

وجه الخصوص، Tachipirina 100 ملجم/مل قطرات، محلول وTachipirina للمواليد الجدد 62.5 ملجم، 

أقامع ميكن استخدامها بسعة 3.2 كجم.

لألطفال الذين تزيد أعامرهم عن 10 سنوات، ال تكون نسبة الوزن/العمر متجانسة بسبب البلوغ، مام قد 

يكون له تأثري مختلف عىل وزن الجسم حسب نوع الجنس والخصائص الفردية، حتى لو كانوا يف نفس العمر. 

لذلك، لألطفال الذين تزيد أعامرهم عن 10 سنوات، يتم اإلشارة إىل جرعة من رشاب حسب الوزن ونطاقات 

العمر، عىل النحو املفصل أدناه.

األطفال الذين يرتاوح وزنهم بني 33 و40 كجم )فوق 10 سنوات أو أقل من 12 عاًما(: 20 مل من الرشاب يف 

املرة الواحدة )ما يعادل 480 ملجم(؛ تُكرر حسب الرضورة بعد 6 ساعات، دون تجاوز عدد 4 مرات يف اليوم.

املراهقون الذين يزيد وزنهم عن 40 كجم )ترتاوح أعامرهم بني 12 عاًما أو أكرث( والكبار: 20 مل من الرشاب يف 

املرة الواحدة )ما يعادل 480 ملجم(؛ تُكرر حسب الرضورة بعد 4 ساعات، دون تجاوز عدد 6 مرات يف اليوم.  

إذا قام طبيبك بتشخيصك أنت أو طفلك بالفشل الكلوي، فيجب عليك االنتظار ملدة 8 ساعات عىل األقل 

بني الجرعات.

مدة االستخدام

ال تأخذ/تعطي طفلك Tachipirina ألكرث من 3 أيام متتالية دون استشارة الطبيب. يجب عىل الطبيب تقييم 

الحاجة إىل العالج ألكرث من 3 أيام متتالية.

تعليامت االستخدام

لقياس الجرعات لألطفال، تحتوي العبوة عىل رسنجة قياس الجرعة مع وجود عالمات تشري إىل مستويات 

مختلفة تعادل 1 مل، 2 مل، 3 مل، 4 مل، 4.5 مل و5 مل، وكذلك كوب قياس الجرعات مع عالمات تشري 

إىل مستويات مختلفة تقابل 5.5 مل، 6 مل، 6.5 مل، 7.5 مل، 8.5 مل، 10 مل، 11 مل، 12.5 مل، 13.5 مل 

15.5 مل، 17.5 مل و19 مل.

 غطاء السالمة

تم تزويد حاوية Tachipirina رشاب بغطاء سالمة.

فيام ييل تعليامت الفتح واإلغالق:

لإلغالق:للفتح:
اربط الغطاء بالكامل متاًما، مع الضغط إىل أسفلاضغط عىل الغطاء ألسفل وأدره يف نفس الوقت

× أزل الغطاء، عن طريق الدفع ألسفل مع اللف إىل اليسار يف نفس الوقت. بعد ذلك، أدخل رأس رسنجة 
الجرعات بالكامل يف الفتحة املوجودة يف الغطاء الداخيل.

× اقلب الزجاجة رأًسا عىل عقب.

× امسك الرسنجة بإحكام. اسحب املكبس برفق ألسفل حتى تصل الجرعة املطلوبة إىل العالمة عىل املقياس.

اقلب الزجاجة إىل موضعها الصحيح:

× أزل املحقنة عن طريق لفها بخفة.

× ضع رأس الرسنجة داخل فم الطفل، واضغط برفق عىل املكبس حتى يتدفق املحلول. يجب استخدام املنتج 
فور سحبه من الزجاجة. يجب التخلص من بقايا أي منتج يف الرسنجة.

بالنسبة للجرعات التي تزيد عن 5 مل، قم باستخراج الكمية املطلوبة باستخدام الرسنجة وإفراغ املحتوى 

يف الكوب. كرر ذلك حتى يتم الوصول إىل عالمة الكمية التي تتوافق مع الجرعة املشار إليها، وأعط الرشاب 

للطفل، وشجعه عىل الرشب.

 للحصول عىل 20 مل من الجرعات لألطفال الذين تزيد أعامرهم عن 10 سنوات والبالغني، استخدم الكوب، 

وامأله حتى عالمة 10 مل، مرتني.

× يجب استخدام املنتج فور سحبه من الزجاجة. يجب التخلص من بقايا أي منتج يف الرسنجة أو يف الكوب.
بعد االستخدام، أغلق الزجاجة جيًدا عن طريق إحكام ربط الغطاء بالكامل. اغسل الرسنجة والكوب باملاء 

الساخن. دعهام يجفان، أبقهم بعيًدا عن متناول وبرص األطفال.



يف حالة استعامل ُجرعة Tachipirina أكرث من الالزم

بزيارة  قم  أو  فوًرا  بطبيبك  اتصل  الخطأ،  Tachipirina عن طريق  من  زائدة  ُجرعة  ابتالع/تناول  حالة  يف 

أقرب مستشفى.

األعراض

يف حالة االبتالع العريض لجرعات عالية جًدا من الباراسيتامول، تشمل األعراض التي قد تظهر عليك/عىل طفلك 

عموًما خالل الـ 12-48 ساعة األوىل:

فقدان الشهية )نقص أو انخفاض الشهية(  -

الغثيان  -

التقيؤ  -

تدهور كبري يف الحالة العامة  -

تلف الكبد الشديد )االنحالل الخلوي الكبدي( الذي ميكن أن يؤدي إىل عدم قدرة الكبد عىل أداء وظيفته   -

)التلف  بالدماغ  واإلرضار  االستقاليب(  )الُحامض  األيضية  لألحامض  املفرط  واإلنتاج  الكبد(  خاليا  )قصور 

الدماغي(  

تغيريات يف مستويات الدم املخربية )زيادة مستويات الرتانساميناسات، وهيدروجيناز الالكتات والبيلريوبني   -

يف الدم، وانخفاض مستويات الربوثرومبني يف الدم(.

إن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول يزيد من خطر التسمم، وميكن أن يؤدي إىل الوفاة، خاصة يف الحاالت 

التالية:

إذا كنت تعاين من أمراض الكبد،  -

-  إدمان الكحول املزمن،

-  إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً غري مناسب عىل مدى فرتة طويلة من الزمن )سوء التغذية املزمن(

إذا كنت تأخذ منتجات طبية أو مواد تزيد من وظائف الكبد.  -

Tachipirina يف حالة نسيانك استعامل 

 ال تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها.

Tachipirina إذا توقفت عن استخدام

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول استعامل هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيديل عن ذلك.

اآلثار الجانبية املحتملة  .4

مثل كل األدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية، ومع ذلك فلن تظهر هذه اآلثار لدى جميع املرىض.

إذا ظهرت أيًا من اآلثار الجانبية التالية، توقف عن العالج بهذا الدواء، واتصل بطبيبك عىل الفور:

•  ردود فعل تحسسيه مع:

احمرار الجلد املصحوب بحكة )الرشى(؛  -

تورم يف الحلق )وذمة الحنجرة(  -

تورم اليدين والقدمني والكاحلني والوجه والشفتني واللسان و/أو الحلق )الوذمة الوعائية(  -

ردود فعل تحسسية خطرية )الصدمة التأقية(.  -

قد يواجه الشخص الذي يتناول هذا املنتج الطبي اآلثار الجانبية التالية، حيث ال تتوفر بيانات كافية لتحديد 

تواترها.

اآلثار التي تصيب الدم

َفيحات( نقص يف تعداد الصفيحات الدموية )ِقلَُّة الصُّ  •

نقص يف تعداد خاليا الدم البيضاء )نقص الكريات البيضاء/ندرة املحببات(  •

•  نقص مادة الِهيُموْغلُوِبني، وهي املادة املسؤولة عن نقل األكْسجني يف الدم )فقر الدم االنحاليل(.

اآلثار التي تصيب الجهاز العصبي

الدوخة.  •

اآلثار التي تصيب املعدة واألمعاء

اضطرابات املعدة واألمعاء  •

اآلثار التي تصيب الكبد

اختالل يف وظائف الكبد  •

التهاب الكبد )االلتهاب الكبدي(.  •

اآلثار التي تصيب الجلد واألنسجة تحت الجلد

 بقع حمراء، بثور مع مناطق انفصال الجلد، بثور، طفح جلدي )حاممي عديدة األشكال، متالزمة ستيفنز 

جونسون، تقرش األنسجة امليتة البرشوية التسممي(

 تم اإلبالغ عن حاالت نادرة للغاية من ردود الفعل الجلدية الشديدة.

اآلثار التي تصيب الكىل واملسالك البولية

اختالل وظائف الكىل )الفشل الكلوي الحاد(  •

التهاب الكىل )التهاب الكلية الخاليل(  •

دم يف البول )البول الدموي(  •

توقف أو انخفاض إنتاج البول )انقطاع البول(.  •

اإلبالغ عن التأثريات الجانبية

إذا كنت تعاين من أي آثار جانبية، فتحدث إىل طبيبك أو الصيديل. ويشمل هذا أي آثار جانبية محتملة ليست 

ُمدرجة يف هذه النرشة. ميكنك أيًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبية مبارشًة عرب نظام اإلبالغ الوطني عىل موقع 

https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. الويب

من خالل اإلبالغ عن التأثريات الجانبية، ميكنك املساعدة يف توفري املزيد من املعلومات حول سالمة هذا الدواء.

Tachipirina طريقة تخزين  .5

احتفظ بهذا الدواء بعيًدا عن مرأى ومتناول األطفال.

ال يتطلب هذا املنتج الدوايئ أي رشوط خاصة للتخزين.

 مدة الصالحية بعد الفتح ألول مرة: سنة واحدة.

ال يجوز استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ الصالحية املدوَّن عىل العبوة. يشري تاريخ انتهاء الصالحية إىل اليوم 

األخري من ذلك الشهر.

ال تتخلص من األدوية عن طريق مياه الرصف الصحي أو النفايات املنزلية. اسأل الصيديل عن الطريقة املناسبة 

للتخلص من األدوية التي مل تعد تستخدمها. إن اتباع هذه التدابري سوف يساعد عىل حامية البيئة.

محتويات العبوة واملعلومات األخرى  .6

Tachipirina ما يحتويه

العنرص النشط الرئييس هو: الباراسيتامول )يحتوي كل 5 مل من الرشاب عىل 120 ملجم من الباراسيتامول(  -

املكونات األخرى هي: السكروز )انظر القسم "يحتوي Tachipirina عىل السكروز"(، امليثيل أيثيل بارابني   -

)انظر القسم "يحتوي Tachipirina عىل امليثيل أيثيل بارابني"(، سيرتات الصوديوم، سكرين الصوديوم، 

حامض   ،6000 ماكروغول  البوتاسيوم،  الصوديوم"(، سوربات  Tachipirina عىل  "يحتوي  القسم  )انظر 

السرتيك أحادي الهيدرات، نكهة الفراولة، توابل املاندرين، املاء النقي.

شكل Tachipirina ومحتويات العبوة

Tachipirina هو رشاب موجود يف زجاجة كهرمانية اللون 120 مل مغلقة مع غطاء السالمة

تحتوي العبوة أيًضا عىل رسنجة جرعات وكوب جرعات لتسهيل حساب جرعة املنتج وفًقا لوزن جسم الطفل.

صاحب ُرخصة التسويق

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Rome, Italy.

الرشكة املُصّنعة

 A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona - Italy.

أحدث مراجعة لهذه النرشة يف يوليو 2020

  https://leaflet.angelinipharma.com/L25إىل اذهب  أو  العبوة  عىل  الرسيعة  االستجابة  كود  استخدم 

لقراءة النرشة املحدثة وقراءة نرشة العبوة بلغات أخرى
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