
 פורמט עלון זה נקבע ע"י 
משרד הבריאות ותוכנו

נבדק ואושר על ידו
 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

)תכשירים( התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אקמולי® פורטה
250 מ"ג/5 מ"ל

בטעם תות שדה
סירופ ללא סוכר

אקמולי® פורטה
250 מ"ג/5 מ"ל

בטעם תותי-פרוטי
סירופ ללא סוכר

הרכב
כל 5 מ"ל מכילים: 

פראצטמול (Paracetamol) 250 מ"ג 
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר 
ראה סעיף 6 - "מידע נוסף". ראה גם 
'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של 

התרופה' בסעיף 2.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם 
תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע 
תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות 

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם 
רופא. התרופה מיועדת לילדים, אך 
יש  שנים,   3 לגיל  מתחת  בילדים 
להיוועץ ברופא לפני השימוש. יש ליטול 
התרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח 
אם הנך זקוק למידע נוסף. יש לפנות 
לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים 
או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 

ימים למרות השימוש בתרופה. 
התרופה מיועדת לילדים ויכולה להילקח 
גם על ידי מבוגרים. המידע בעלון זה 
מבוגרים  ועבור  ילדים  עבור  מיועד 

הנוטלים תרופה זו. 

למה מיועדת התרופה?   .1
התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת 

חום.
קבוצה תרפויטית:

משכך כאבים ומוריד חום.

לפני השימוש בתרופה  .2

אין להשתמש בתרופה אם:  
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה   •
לאחד  או  לפראצטמול  רגישות 
ממרכיביה האחרים של התרופה 

(ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש 
בתרופה:

אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות   •
כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים 
תכשירים  ליטול  אין  פראצטמול, 
המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו 

שוב תופעות עוריות חמורות.
אם אתה או ילדך רגישים למזון כלשהו   •
או לתרופה כלשהי, יש להודיע על כך 

לרופא לפני נטילת התרופה. 
התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום   •

לנזק בכבד כאשר: 
או  מהמומלץ  גבוה  במינון  ניתן   

לתקופה ממושכת. 
 בתקופת הטיפול שותים משקאות 

אלכוהוליים. 
 נוטלים תרופות נוספות המשפיעות 

על פעילות הכבד.
זו לעיתים  אין להשתמש בתרופה   •

קרובות בלי להיוועץ ברופא.
אין ליטול תרופות נוספות להורדת   •
תרופות  או  כאבים  ושיכוך  חום 
להצטננות ללא התייעצות עם רופא 
או רוקח, למניעת מינון יתר/הרעלה 

של פראצטמול.
יש להימנע מלקיחת מינון גבוה של   •
תרופה זו (גם אם בתוך טווח המינון 

המומלץ) בזמן צום.
יש להיוועץ ברופא לפני התחלת   
הטיפול אם אתה או ילדך סובלים או 

סבלתם בעבר מ:
ליקוי בתפקוד הכבד   •
ליקוי בתפקוד הכליה  •

אלכוהוליזם  •
צהבת  •

נטלת  אם  או  לוקח,  אתה  אם   
לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות 
ללא מרשם ותוספי מזון וויטמינים, 
ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד 
יש ליידע את הרופא או הרוקח אם הנך 
נוטל תרופה מהקבוצות הבאות או אם 

גמרת זה עתה הטיפול בתרופה:
(לטיפול  ן  קרבמזפי  , ן אי פניטו  •

באפילפסיה)
תרופות נגד קרישת דם  •

תרופות המאיצות ייצור אנזימים בכבד   •
(כגון ברביטורטים) 

תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים  •
מטוכלופרמיד או דומפרידון (לטיפול   •
בבחילה, הקאה ובעיות עיכול אחרות)
או  ריפמפיצין  (כגון  אנטיביוטיקות   •

כלורמפניקול)
פרובנציד (לטיפול בשיגדון)  •

כולסטירמין (להפחתת עודף שומנים   •
בדם) 

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים   •
אחרים המכילים פראצטמול 

שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול  
לצרוך  אין  בזמן הטיפול בפראצטמול 
אלכוהול בגלל הגדלת סיכון לנזק בכבד.

הריון והנקה   
אם את בהריון או מניקה, יש להיוועץ 
ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

שימוש בילדים  
השימוש  בעת  ברופא  להיוועץ  יש 
בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים.
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל 
תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת 

הניתנת לילד.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים   

של התרופה
התרופה מכילה את הממתיק קסיליטול   •
בכמות של 1.5 גר' בכל 5 מ"ל סירופ. 
תיתכן השפעה משלשלת קלה. הערך 
הקלורי הוא 2.4 קילוקלוריות ל- 1 גר' 

קסיליטול.
התרופה מכילה נתרן בכמות של 5.86   •

מ"ג בכל 5 מ"ל סירופ.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם 
אינך בטוח כיצד יש להשתמש בתרופה.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת 
מהרופא:

ילדים:
בטבלאות  המתאים  המינון  את  מצא 

המופיעות בהמשך.
אם ידוע לך משקל הילד - יש לתת 
את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל 

המציינת מינון לפי משקל.
רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - 
יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע 
בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל הילד.
 טבלת משקל עבור אקמולי® פורטה

250 מ"ג/5 מ"ל:

משקל 
הילד

מנה 
במ"ל

 מספר מנות 
מקסימלי ליממה

עד 5 פעמים 30.9 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 41.2 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 51.5 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 61.8 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 72.1 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 82.4 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 92.7 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 103.0 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 113.3 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 123.6 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 133.9 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 144.2 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 154.5 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 164.8 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 175.1 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 185.4 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 195.7 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 206 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 216.3 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 226.6 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 236.9 ק"ג
ביממה

משקל 
הילד

מנה 
במ"ל

 מספר מנות 
מקסימלי ליממה

עד 5 פעמים 247.2 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 257.5 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 267.8 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 278.1 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 288.4 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 298.7 ק"ג
ביממה

עד 5 פעמים 309 ק"ג
ביממה

פורטה אקמולי®  עבור  גיל   טבלת 
250 מ"ג/5 מ"ל:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי 
משקלים שונים באופן משמעותי. לכן 
יש לעשות מאמץ ולברר את משקל 
הילד ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל. 
רק אם אין אפשרות לברר את משקל 

הילד ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

גיל 
הילד

מנה 
במ"ל

 מספר מנות 
מקסימלי ליממה

 0-3
עד 5 פעמים 0.8חודשים

ביממה
 4-11
עד 5 פעמים 1.6חודשים

ביממה
 12-23
עד 5 פעמים 2.4חודשים

ביממה
 2-3
עד 5 פעמים 3.2שנים

ביממה
 4-5
עד 5 פעמים 4.8שנים

ביממה
 6-8
עד 5 פעמים 6.4שנים

ביממה
 9-10
עד 5 פעמים 8שנים

ביממה
 11
עד 5 פעמים 9.6שנים

ביממה

אין לעבור על המנה המומלצת או על 
מספר המנות המקסימלי ביממה.

יש ליטול/לתת המנות במרווחים של 
לפחות 4 שעות.

ילדים מגיל 12 שנים ומעלה:
10 מ"ל כל 4-5 שעות, לפי הצורך. אין 

לעבור על המנה המומלצת.
מבוגרים:

10 מ"ל כל 4-5 שעות, לפי הצורך. אין לעבור 
 על 4 גרם של פראצטמול (המצוי ב- 80 מ"ל

סירופ) במשך 24 שעות.
 יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר 
מ- 3 ימים או אם התסמינים אינם 
חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש 

בתרופה. 
אופן השימוש

יש להשתמש במזרק המצורף לשם   •
דיוק במינון. כל שנת (קו) במזרק מודדת 

0.1 מ"ל. 
יש להכניס את המזרק לתוך הפתח   •
המיוחד שבצוואר הבקבוק. בעוד המזרק 
מוחזק במקומו, יש להפוך את הבקבוק 
של  הבוכנה  את  בעדינות  ולמשוך 
המזרק כלפי מטה עד הסימון המבוקש 
(כמות התרופה במ"ל). בסיום המילוי, 
יש להפוך בחזרה את הבקבוק ולשחרר 

בעדינות את המזרק. 
יש להכניס את המזרק לפיו של הילד   •
לכיוון הלחי ולרוקן את תכולתו באיטיות.

לאחר השימוש ולפני כל הכנסה נוספת   •
של המזרק לבקבוק, יש להפריד את 
חלקי המזרק ולשטוף במים פושרים 

וסבון.
אם אתה או ילדך נטלתם מנת יתר או 
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש 
לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית 
חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. 
גם אם אתה חש בטוב על אף נטילת מינון 
יתר, טיפול מיידי הוא חיוני, בגלל הסיכון 
להתפתחות נזק חמור לכבד. נטילת יתר 
עלולה לגרום לתסמינים הבאים: בחילה, 
הקאה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, 
נפיחות, כאב או רגישות בבטן העליונה. 
ייתכן שהם לא משקפים את חומרת 

הנזק לכבד. 
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית 
והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב 

משקפיים אם הנך זקוק להם.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש באקמולי® 
לגרום  עלול  מ"ל  מ"ג/5   250 פורטה 
לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחלק 
מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 
תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף 

אחת מהן.
תופעות לוואי חמורות

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא 
מיד: 

אם מופיעות תגובות אלרגיות כגון   •
פריחה וגרד, התנפחות של הפנים, 
השפתיים, הלשון, הגרון, אשר עלולים 
בליעה,  או  נשימה  לקשיי  לגרום 

התנפחות של הגפיים.
פראצטמול עלול לגרום במקרים נדירים,   •
להופעת מחלות עור חריפות שהסימנים 
שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, 

שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת. 
חריפות  עוריות  לוואי  תופעות   
עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת 
תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל 
פראצטמול ולא סבלת מתופעות לוואי.

אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש   
להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד. 
שינויים  של  סימנים  מופיעים  אם   •
במערכת הדם כגון: דימומים, חבורות, 

התפתחות דלקות ביתר קלות.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת 
מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר 
אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה 

בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד 
הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור 
טיפול  עקב  לוואי  תופעות  על  "דיווח 
תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר 
 )www.health.gov.il) משרד הבריאות 
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות 

לוואי. 
או ע"י כניסה לקישור:

 https://sideeffects.health.gov.il

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה   •
אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ 
להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות 
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום 
להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך   •
התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי 
האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום 

האחרון של אותו חודש.
יש לאחסן מתחת ל- 25°C. אין לאחסן   •

במקרר.
לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק   •
ניתן להשתמש בתרופה עד לתאריך 

התפוגה.

מידע נוסף  .6
הפעיל, אקמולי®  החומר  על  נוסף 
פורטה 250 מ"ג/5 מ"ל בטעם תות 

שדה מכיל גם:
Water, xylitol, propylene glycol, 
glycerin, povidone, sodium 
citrate dihydrate, acesulfame 
potassium, citric acid monohydrate, 
flavour strawberry, ammonium 
glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour 
red FDC no. 40

הפעיל, אקמולי®  החומר  על  נוסף 
פורטה 250 מ"ג/5 מ"ל בטעם תותי-

פרוטי מכיל גם: 
Water, xylitol, propylene glycol, 
glycerin, povidone, sodium citrate 
dihydrate, acesulfame potassium, 
citric acid monohydrate, flavour tutti-
frutti, ammonium glycyrrhizinate, 
flavour vanilla, colour red FDC no. 
40, colour blue FDC no. 2

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בכל אריזה בקבוק סירופ ומזרק לשם 

דיוק במינון.
אקמולי® פורטה 250 מ"ג/5 מ"ל בטעם 
תות שדה: סירופ שקוף בצבע אדום - 

חום אדום.
אקמולי® פורטה 250 מ"ג/5 מ"ל בטעם 
 תותי-פרוטי: סירופ שקוף בצבע ורוד אדום -

חום אדום.
גודל האריזה 50 מ"ל או 100 מ"ל. ייתכן 

שלא כל גדלי האריזה משווקים.
יצרן: 

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 
114, בנימינה 3055002, ישראל.

בעל הרישום:
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 

3190, פתח-תקוה.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות 

בתאריך 18.05.2017
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות 

הממלכתי במשרד הבריאות:
אקמולי® פורטה 250 מ"ג/5 מ"ל בטעם 

תות שדה: 140.18.31762
אקמולי® פורטה 250 מ"ג/5 מ"ל בטעם 

תותי-פרוטי: 140.17.31761
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה 
נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה 

מיועדת  לשני המינים.
DOR-Aca-Forte-Syr-PIL-1119-04
610526-01

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة 
ومحتواها ُفحص وُرخص من قبلها

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة 
)مستحضرات( ـــ 1986

يسّوق الدواء بدون وصفة طبيب

أكامولي فورته 
250 ملغ/5 ملل

بطعم الفراولة 
شراب عديم السكر
أكامولي فورته

250 ملغ/5 ملل
بطعم توتي ـــ فروتي 

شراب عديم السكر
التركيب: كل 5 ملل تحتوي على: 

پاراسيتامول )Paracetamol( 250 ملغ
لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر أنظر 
أيضاً  أنظر  إضافية".  "معلومات  ــ   6 الفقرة 
'معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء' في 

الفقرة 2.
إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك 
للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة 
عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع 

الطبيب أو الصيدلي. 
يعطى هذا الدواء دون حاجة لوصفة طبيب. الدواء 
مخصص لألطفال، ولكن لدى أطفال دون عمر 
3 سنين، يجب إستشارة الطبيب قبل اإلستعمال. 
يجب تناول الدواء بشكل صحيح. إستشر الصيدلي 

إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. 
يجب مراجعة الطبيب إذا إستمرت السخونة ألكثر 
من 3 أيام أو إذا لم تزول األعراض خالل 5 أيام 

رغم إستعمال الدواء.
الدواء مخصص لألطفال ويمكن إستعماله من قبل 
الكبار أيضاً. المعلومات في هذه النشرة مخصصة 

لألطفال وللكبار الذين يتناولون هذا الدواء.
ألي غرض مخصص الدواء؟   )1

الدواء مخصص لتسكين اآلالم ولتخفيض السخونة.
الفصيلة العالجية: 

ن لآلالم وخافض للسخونة. مسّكِ
قبل إستعمال الدواء   )2

ال يجوز إستعمال الدواء إذا:  
ال يجوز إستعمال هذا الدواء إذا وجدت   •
حساسية لـ پاراسيتامول أو ألحد مركبات 

الدواء األخرى )أنظر الفقرة 6(.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:
إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية   •
تحوي  مستحضرات  تناول  نتيجة  جلدية 
پاراسيتامول، ال يجوز تناول مستحضرات 
تحوي پاراسيتامول، حتى ال تسبب ثانية أعراضاً 

جلدية شديدة.
إذا كنت أنت أو طفلك حساسين ألي طعام أو   •
ألي دواء، يجب إبالغ الطبيب عن ذلك قبل 

تناول الدواء.
يحتوي المستحضر على پاراسيتامول الذي قد   •

يسبب ضرراً في الكبد عندما:
  يعطى بجرعات أعلى من الموصى بها أو 

لفترة طويلة.
  يتم شرب المشروبات الكحولية خالل فترة 

العالج. 
   يتم تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
ال يجوز تناول هذا الدواء في أوقات متقاربة   •

بدون إستشارة الطبيب.
ال يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيض السخونة   •
وتسكين اآلالم أو أدوية للزكام بدون إستشارة 
طبيب أو صيدلي، وذلك لمنع حدوث فرط 

الجرعة الدوائية/التسمم بالپاراسيتامول.
يجب اإلمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية   •
من هذا الدواء )حتى ولو كان ذلك ضمن مدى 

الجرعة الدوائية الموصى بها( أثناء الصوم.
 يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العالج إذا كنت 
أنت أو طفلك تعانيان أو عانيتما في الماضي من:

خلل في وظيفة الكبد  •
خلل في وظيفة الكلية  •
اإلدمان على الكحول  •

اليرقان  •
 إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية 
أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات 
غذائية وڤيتامينات، إحك للطبيب أو الصيدلي عن 
ذلك. يجب إبالغ الطبيب أو الصيدلي باألخص إذا 
كنت تتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهيت 

اآلن العالج بدواء:
فينيتوئين، كاربامازيپين )لعالج الصرع(  •

مضادات تخثر الدم  •
أدوية تنشط إنتاج اإلنزيمات في الكبد )مثل   •

الباربيتورات(
مستحضرات مضادة لإللتهاب الستيروئيدية  •

ميتوكلوپراميد أو دومپيريدون )لمعالجة الغثيان،   •
التقيؤ ومشاكل هضمية أخرى(

ــامپيسين أو  ــفـ مــضــادات حيوية )مــثــل ريـ  •
كلورامفينيكول( 

پروبينيسيد )لعالج النقرس(  •
كوليستيرامين )لتخفيض فائض شحوم الدم(  •

ال يجوز تناول هذا الدواء سوية مع مستحضرات   •
أخرى تحوي پاراسيتامول

 إستعمال الپاراسيتامول وإستهالك الكحول
ــاء العالج  ــن ال يــجــوز إســتــهــالك الــكــحــول أث
بالپاراسيتامول بسبب زيادة الخطورة لحدوث 

ضرر للكبد.
 الحمل واإلرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، يجب إستشارة 
الطبيب قبل البدء بإستعمال الدواء.

 اإلستعمال لدى األطفال
يجب إستشارة الطبيب عند إستعمال هذا الدواء 

لدى أطفال دون عمر 3 سنين.
كل  عن  المعالج  الطبيب  إبالغ  الوالدين  على 
األعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي 

يعطى للطفل.
 معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على الُمحلي كسيليتول بكمية   •
1.5 غرام في كل 5 ملل شراب. حيث من 
الممكن أن يكون له تأثير مسهل خفيف. القيمة 
الحرارية هي 2.4 كيلو سعرة حرارية لـ 1 

غرام كسيليتول.
يحتوي الدواء على الصوديوم بكمية 5.86   •

ملغ في كل 5 ملل شراب.
3( كيفية إستعمال الدواء?

عليك اإلستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم 
تكن متأكداً من كيفية إستعمال الدواء.

المقدار الدوائي اإلعتيادي في حال عدم وجود 
تعليمات أخرى من الطبيب:

األطفال:
عليك إيجاد المقدار الدوائي المالئم في الجداول 

التي تظهر الحقاً.
ــ يجب إعطاء المقدار  إذا كنت تعرف وزن الطفلـ 
الدوائي كما هو مبين في جدول الوزن الذي يدل 

على المقدار الدوائي حسب الوزن.
فقط في حالة عدم معرفة وزن الطفل ـــ يحدد 
المقدار الدوائي حسب العمر كما هو مبين في 
جدول األعمار الذي يدل على المقدار الدوائي 

حسب عمر الطفل.
جدول الوزن لـ أكامولي فورته 250 ملغ/5 ملل:

وزن 
الطفل

الجرعة 
بالـ ملل

عدد الجرعات 
القصوى في
24 ساعة

حتى 5 مرات في30.9 كغم
24 ساعة

حتى 5 مرات في41.2 كغم
24 ساعة

حتى 5 مرات في51.5 كغم
24 ساعة

حتى 5 مرات في61.8 كغم
24 ساعة

حتى 5 مرات في72.1 كغم
24 ساعة

حتى 5 مرات في82.4 كغم
24 ساعة

حتى 5 مرات في92.7 كغم
24 ساعة

 10
كغم

حتى 5 مرات في3.0
24 ساعة

 11
كغم

حتى 5 مرات في3.3
24 ساعة

 12
كغم

حتى 5 مرات في3.6
24 ساعة

 13
كغم

حتى 5 مرات في3.9
24 ساعة

 14
كغم

حتى 5 مرات في4.2
24 ساعة

 15
كغم

حتى 5 مرات في4.5
24 ساعة

 16
كغم

حتى 5 مرات في4.8
24 ساعة

 17
كغم

حتى 5 مرات في5.1
24 ساعة

 18
كغم

حتى 5 مرات في 24 5.4
ساعة

 19
كغم

حتى 5 مرات في5.7
24 ساعة

 20
كغم

حتى 5 مرات في6
24 ساعة

 21
كغم

حتى 5 مرات في6.3
24 ساعة

 22
كغم

حتى 5 مرات في6.6
24 ساعة

 23
كغم

حتى 5 مرات في6.9
24 ساعة

 24
كغم

حتى 5 مرات في7.2
24 ساعة

 25
كغم

حتى 5 مرات في7.5
24 ساعة

 26
كغم

حتى 5 مرات في7.8
24 ساعة

 27
كغم

حتى 5 مرات في8.1
24 ساعة

 28
كغم

حتى 5 مرات في8.4
24 ساعة
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