
 ١٩٨٦ –( مستحضرات) نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة
 .شهور هو وفًقا لوصفة طبيب فقط ٦االستعمال دون عمر 

  .ُيسّوق الدواء بدون وصفة طبيب - شهور ٦فوق عمر 
 

 نوروفِن لألطفال بطعم البرتقال
 ملل, معلّق ٥ملغ/ ١٠٠

 

 نوروفِن لألطفال بطعم التوت
 ملل, معلّق ٥ملغ/ ١٠٠

 
 الة وتركيزها:المادة الفع  
 ملغ ١٠٠ (Ibuprofen)ملل على: إيبوپروفين  ٥يحتوي كل 

 
 . أنظر أيًضا البند "معلومات هامة عن جزء من مرّكبات الدواء".٦لقائمة المواد الغير فّعالة, أنظر من فضلك البند 

 
إذا كانت لديك  .على معلومات ملّخصة عن الدواء تحتوي هذه النشرة. إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء

 . توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي, أسئلة إضافية
 

عليك استعمال المستحضر وفًقا للتعليمات في بند المقدار الدوائي في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات 
شهور  ٦-٣ساعة لدى الرّضع بعمر  ٢٤ض أو عدم تحسنها بعد مرور إضافية. عليك التوجه للطبيب في حال تفاقم أعراض المر

 أشهر فما فوق. ٦أيام لدى األطفال بعمر  ٣أو بعد مرور 
 

شهور هو وفًقا  ٦-٣األطفال والمراهقين. االستعمال لدى الرّضع بأعمار وشهور,  ٣هذا الدواء يالئم معظم الرّضع ما فوق عمر 
 طبيب.لوصفة 

ملغ في اليوم أو إذا تطّور لدى طفلك طفح, صعوبات  ٧٥التوجه للطبيب إذا كان طفلك يتناول األسپيرين بمقدار دوائي فوق  يجب
 في التنفس, إسهال أو إرهاق زائد.

 

 ألي غرض يخصص الدواء؟ .١
 ٤٠سنة )الذين يِزنون  ١٢شهور وحتى  ٣السخونة وتسكين اآلالم الخفيفة حتى المتوسطة, لدى الرّضع واألطفال من عمر  لخفض

 تقريًبا(. غمك
 

 .(NSAIDs)مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية  الفصيلة العالجية:
 

 قبل استعمال الدواء .٢
 م هذا الدواء معظم األشخاص لكن على أشخاص معينين االمتناع عن استعماله. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن واثًقا.ئيال
 

 ال يجوز استعمال الدواء إذا:

  البند الدواء )أنظر ة التي يحتويها ضافيأو لكل واحد من المرّكبات اإل كان طفلك حساًسا )أليرجي( لـ إيبوپروفينكنت حساًسا أو
٦.) 

  مثل ربو, إلتهاب األنف( كان لديك أو لدى طفلك ردود فعل تحسسية(Rhinitis)أو  ية, انتفاخات تحت جلد )وذمة وعائية(
تناول إيبوپروفين, حمض األسيتيل ساليسيليك )أسپيرين( أو أدوية أخرى مضادة لاللتهاب غير نتيجة ( (urticaria)شرى 

 .(NSAIDs)ستيروئيدية 

 لديك أو لدى طفلك )أو سبق وكان لديك أو لدى طفلك( قرحة/نزيف في المعدة )حدثان واضحان أو أكثر لتثقّب أو نزيف  كان
 بارزين(.

  عالج سابق بأدوية مضادة لاللتهاب ال بكنت تعاني أو كان طفلك يعاني من نزيف أو تثقّب في الجهاز الهضمي واللذان يتعلقان
 .(NSAIDs) ستيروئيدية

 قصور حاد في الكبد, في الكلى أو في القلب. منتعاني أو كان طفلك يعاني  كنت 

 شهور األخيرة للحمل. ةكنت في الثالث 

 

 تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
 قبل العالج بـ نوروفِن لألطفال أخبر الطبيب إذا:



 ألنه هنالك ارتفاع جلطة دماغية,  أومن ارتفاع ضغط الدم, مشاكل قلبية في السابق  اكنت تعاني أو كان طفلك يعاني أو عانيتم
 .طفيف في الخطورة لحدوث مشاكل في القلب عند استعمال إيبوپروفين

  ةكوليسترول مرتفع نسبأو  السكري. مثل لمشاكل قلبيةكنت تعاني أو كان طفلك يعاني من عامل خطورة. 

  أي مرض تحسسي في الرئتين.أو من  الربوكنت تعاني أو كان طفلك يعاني من 

  الكلى, القلب أو األمعاء, مشاكل في الكبدكنت تعاني أو كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق من . 

 .كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من جفاف, ألنه هنالك خطورة  لحدوث مشاكل في الكلى 

  ُة الَمْجُموِعيَّةكنت تعاني او كان طفلك يعاني من ئبة الُحَماِميَّ مرض متعلق بالمناعة الذاتية( أو من مرض مشابه  -SLE) الذِّ
 آخر.

  مثل داء كرون أو التهاب تقرحي في األمعاء الغليظة  مرض التهابي مزمن في األمعاءكنت تعاني أو كان طفلك يعاني من
 )إلتهاب القولون التقرحي(.

  جدري  الُحماقكنت تعاني أو كان طفلك يعاني من(Varicella)ألطفال خالل الفترة . يوصى بتجنب استعمال نوروفِن ل
 الزمنية التي يتواجد فيها الُحماق.

 
 تحذيرات إضافية

 الدواء:التحذيرات التالية تتطرق باألخص للكبار. على كل حال, قم بأخذها بعين االعتبار قبل إعطاء أو تناول هذا 

 تكون هنالك عالقة مع ارتفاع طفيف بخطورة حدوث نوبة قلبية )احتشاء عضلة القلب( أو جلطة  دلألدوية مثل نوروفِن ق
دماغية. احتمالية أّية خطورة ترتفع مع تناول مقادير دوائية مرتفعة ومع العالج المتواصل. ال يجوز تخطي المقدار الدوائي أو 

 فترة العالج الموصى بهما.

  تعرضت لجلطة دماغية أو كنت تعتقد  أنك عرضة لخطر حدوث هذه الحاالت )مثاًل إذا مشاكل في القلب,  منإذا كنت تعاني
الطبيب  معكنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم, من السكري أو من ارتفاع نسب الكوليسترول, أو إذا كنت مدخن(, عليك التحدث 

 أو الصيدلي بما يتعلق بالعالج.
 استعمال الدواء. لإذا كنت مسًنا استشر الطبيب قب

 
 يجب أن ُتخبر الطبيب فوًرا إذا:

 .لم تختِف األعراض لدى طفلك بشكل سريع أو إذا تفاقمت 

 .لم تكن واثًقا بشأن مرض طفلك أو أن المرض مصحوب بطفح, صعوبات في التنفس, إسهال أو إرهاق زائد 

 
 تفاعالت بين األدوية:

أو طفلك تتناوالن, أو إذا تناولتما مؤخًرا, أدوية أخرى بما فيه أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات  أنت إذا كنت
 باألخص إذا كنت أنت أو طفلك تتناوالن:غذائية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. 

  التي يمكنك , يشمل تلك أو أدوية أخرى مضادة لاللتهاب غير ستيروئيدية إيبوپروفينأخرى التي تحتوي على أدوية
 الحصول عليها بدون وصفة طبيب.

 ملغ لليوم( ٧٥)حتى  أسپيرين بمقدار دوائي منخفض 

 ات البول  )تساعد في التبّول( مدر 

 أدوية مسّيلة للدم مثل وارفارين( مضادات التخثر( 

 مثل كاپتوپريل, إيتانولول, لوسارتان( أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم( 

 الضطرابات المزاج( ليثيوم( 

 للصدفية, التهاب المفاصل وانواع من السرطان( ميتوتريكسات( 

 للـ  نزيدوڤودي(HIVڤيروس , )نقص المناعة البشري 

 دواء مضاد لاللتهاب( كورتيكوستيروئيدات( 

 لمشاكل القلب( چليكوزيدات القلب( 

 لمنع رفض األعضاء بعد زرعها(أو تاكروليموس  سيكلوسپورين( 

 إلنهاء الحمل( ميفيپريستون( 

 للتلوثات( ضادات حيوية من مجموعة الكوينولوناتم( 

  أدوية مضادة لالكتئاب من مجموعةSSRI 

 مثل ديپيريدامول, كلوپيدوچريل أدوية مضادة لتصفح الدم 
 , أظهر الدواء للطبيب أو الصيدلي.طفلكإذا لم تكن واثًقا  أي ة أصناف من األدوية يتناول 

 
 استعمال الدواء والطعام

 لدى المتعالجين ذوي معدة حساسة. يمكن استعمال الدواء مع أو بعد الوجبة.

 
 الحمل, اإلرضاع والخصوبة:



 الحمل
 شهور األولى للحمل. ٦يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء خالل الـ 

 شهور األخيرة للحمل. ٣ال يجوز استعمال نوروفِن لألطفال إذا كنت في الـ 
 

 اإلرضاع
منخفضة جًدا من إيبوپروفين في حليب األم. لكن ليس محتماًل أن يكون لهذه الكميات تأثير على  كيزاتعدة, وجدت ترفي بحوث 

 الرضيع.
 

 الخصوبة
مع التوقف عن استعمال الدواء. ليس من  ينتمي إيبوپروفين لفصيلة األدوية التي قد تضر بالخصوبة لدى النساء. هذا األمر منعكًسا

المحتمل أن يؤثر استعمال هذا الدواء من حين آلخر على احتماليات حصول الحمل لديك, مع ذلك, أخبري طبيبك قبل استعمال 
 في الدخول في الحمل.الدواء إذا كنت تعانين من صعوبات 

 
   السياقة واستعمال الماكنات:
 دوائية وبفترة العالج الموصى بهما.المقادير اللى القدرة على السياقة واستعمال الماكنات بمن غير المتوقع وجود تأثير ع

 
 معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

 للفروكتوز, عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا  دم تحمليحتوي الدواء على مالتيتول. إذا قيل لك من قِبل الطبيب أن لديك ع
 الدواء.

 يسبب مالتيتول إسهااًل خفيًفا. نيحتمل أ 
 

  كيفية استعمال الدواء .٣
 ن المقدار الدوائي وطريقة العالج بالمستحضر.بشأعليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا 

 المقدار الدوائي االعتيادي بشكل عام هو:
 

 جدول المقادير الدوائية وفًقا للوزن

 
 دوائية وفًقا للعمرجدول مقادير 

 ٢٤عدد المرات خالل 
 ساعة

   مقدار دوائي
 الستعمال وفًقا لـ ملل (م)كغ وزن

 محقنة قياس

 كلغ ٥دون  وفًقا لوصفة طبيب 

 ٤.٥-٥ ملل ٢ ٤-٣

 ١.٨-٥.٥ ملل ٥.٢ ٤-٣

 ٩.١٠-٢.٨ ملل ٧٥.٣ ٤-٣

 ١٥-١١ ملل ٥ ٤-٣

 ٢١-١٦ ملل ٥.٧ ٤-٣

 ٢٦-٢٢ ملل ١٠ ٤-٣

 ٣٢-٢٧ ملل ٥.١٢ ٤-٣

 ٤٣-٣٣ ملل ١٥ ٤-٣

 ٢٤عدد المرات خالل 
 ساعة

   مقدار دوائي
 الستعمال وفًقا لـ ملل (أعوام) العمر

 محقنة قياس

 شهور ٦-٣ وفًقا لوصفة طبيب 

 شهور ١١-٦ ملل ٥.٢ ٤-٣

 شهور ٢٣-١٢ ملل ٧٥.٣ ٤-٣

 ٣-٢ ملل ٥ ٤-٣

 ٥-٤ ملل ٥.٧ ٤-٣

 ٨-٦ ملل ١٠ ٤-٣

 ١٠-٩ ملل ٥.١٢ ٤-٣

 ١٢-١١ ملل ١٥ ٤-٣



 
 يمكن لألطفال بأعمار متماثلة أن يكونوا بأوزان مختلفة بشكل ملحوظ.

لذلك يجب االجتهاد واالستفسار بالنسبة لوزن الطفل وتحديد مقدار دوائي وفًقا لجدول األوزان. فقط في حال عدم امكانية 
 الدوائي حسب هذا الجدول. رشأن وزن الطفل يمكن تحديد المقدااالستفسار ب

 
دون تعليمات  مكغ ٥شهور )إال إذا أرشدك الطبيب لذلك( أو لألطفال الذين يزنون أقل من  ٣ال يجوز اعطاء األطفال دون عمر 

 من الطبيب.
 ساعات بين الجرعة والجرعة. ال يجوز استعمال ما ٤, بفوارق زمنية ذات ساعات ٨-٦يجب أن تعطى الجرعات الدوائية كل 

 ساعة. ٢٤يتعدى المقدار الدوائي الموصى به خالل 
 

 شهور فما فوق هو بدون وصفة طبيب. ٦االستعمال من عمر هو وفًقا لوصفة طبيب.  شهور ٦-٣الرضع بأعمار لدى االستعمال 
 

المقدار الدوائي وفًقا شير إلى يي ذيجب أن تعطيه المقدار الدوائي كما هو ظاهر في جدول الوزن ال – إذا كنت تعرف وزن الطفل
 للوزن.

يحدد المقدار الدوائي بحسب العمر كما يظهر في جدول األعمار الذي يشير إلى المقدار  – لفقط في حال لم تعرف وزن الطف
 الدوائي وفًقا لعمر الطفل.

 
 تحذير: ال يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

 
 مدة العالج

 القصير فقط.لالستعمال للمدى 
ساعة أو  ٢٤شهور. إذا استمرت األعراض ألكثر من  ٦-٣ساعة لدى الرضع بأعمار  ٢٤ال يجوز استعمال هذا الدواء ألكثر من 

 إذا تفاقمت, يجب استشارة الطبيب.
و أيام أ ٣شهور فما فوق. إذا استمرت األعراض ألكثر من  ٦أيام لدى األطفال من عمر  ٣ال يجوز استعمال هذا الدواء ألكثر من 

 إذا تفاقمت, يجب استشارة الطبيب.
 

 طريقة التناول:
 القنينة جيًدا قبل االستعمال. ض  يجب دائًما خ

 
 تعليمات الفتح

   بعكس عقارب الساعة. نحو األسفل, وتدويرهمن أجل إزالة الغطاء, يجب الضغط عليه 
مم الناجمة عن األدوية كل سنة. لكن, إذا كنت حاالت التسعدد األغطية المقاومة للفتح من قِبل األطفال قلّلت بشكل ملحوظ 

 آلية األمان للغطاء وتحويله لغطاء عادي, سهل الفتح.تستصعب عملية فتح العبوة, بإمكانك التوجه للصيدلي بطلب إزالة 
 

 طريقة االستعمال:
 ملل. ٥تحتوي العبوة على محقنة لقياس جرعة دوائية حتى 

. ال يجوز صيدليالكمية الصحيحة من الدواء. في حال لم يتم تزويد العبوة بمحقنة, استشر ال عليك استعمال المحقنة المعّدة لقياس
واء المالعق الصغيرة البيتية تختلف بأحجامها ويحتمل أال تتلقى كمية الد .بيتية من أجل قياس كمية الدواءاستعمال ملعقة صغيرة 

 الصحيحة.
 
 القنينة.. أدخل المحقنة بقوة داخل الفوهة في عنق ١
. لتعبئة المحقنة, إقلب القنينة. اسحب المكبس بلطف نحو األسفل بينما أنت تثّبت المحقنة في مكانها, لسحب الدواء حتى اإلشارة ٢

 على ظهر المحقنة. أنظر جداول المقادير الدوائية. المالئمة
 بلطف. بواسطة لّف المحقنة. إقلب القنينة مجدًدا, أخرج المحقنة من فوهة القنينة ٣
 . أدخل طرف المحقنة لفم الطفل واضغط بلطف على أسفل المكبس إلخراج الدواء ببطء وبلطف.٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢.    ١.    ٣.  



  
 وأتركها لتجّف.. بعد االستعمال, أغلق القنينة بواسطة الغطاء. إغسل المحقنة بالماء الساخن ٥
 

 دوائًيا أكبرإذا استعملت أو أعطيت لطفلك مقداًرا 
إذا تناولت أو إذا تناول طفلك جرعة دوائية أكبر من المطلوب أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء. توجه دائًما للطبيب أو للمستشفى 

 األقرب من أجل تلقي وجهة نظر حول الخطورة واالستشارة بشأن التصرف الذي يجب اتخاذه.
عينين  ةوحركغثيان, ألم في البطن, تقيؤ )قد تظهر كمية قليلة من الدم(, صداع, رنين في األذنين, ارتباك  قد تشمل األعراض

 .نفضّية
دير دوائية مرتفعة تم التبليغ عن نعاس, ألم في الصدر, نبض قلب قوي, فقدان الوعي, تشنجات )خصوًصا لدى األطفال(, وهن ابمق

 في الجسم ومشاكل في التنفس.ودوار, دم في البول, الشعور بالبرد 
 

 إذا نسيت ان تستعمل الدواء
 ٤إذا نسيت أن تعطي أو تتناول جرعة دوائية, أعِط أو تناول الجرعة الدوائية التالية بحسب الحاجة, بشرط أن تكون قد مضت 

   ال يجوز إعطاء أو تناول جرعة دوائية مضاعفة.موعد تناول الجرعة السابقة. ساعات من 
 
تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا  في كل مرةق من الملصق والجرعة الدوائية يجوز تناول أدوية في العتمة! تحق   ال

 كنت بحاجتها.
 

 إذا توفرت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.
 

 عراض الجانبيةألا .٤
نوروفِن لألطفال قد يسبب أعراًضا جانبية لدى جزء من المستعملين. ال تفزع عند قراءة قائمة كما بكل دواء, ان استعمال 

ا منها.  األعراض الجانبية. يحتمل أال تعاني أّيً
 

 األعراض الجانبية األكثر شيوًعا هي تهّيج في المعدة الذي يمكنه التسبب بمشاكل مثل صعوبة في الهضم وحرقة.
 

 الدواء لطفلك وإخبار الطبيب فوًرا في حاالت مثل:يجب التوقف عن إعطاء 

 دم في البراز 

 براز زفتي أسود 

 تقيؤ دموي أو جزيئات غامقة التي تبدو كحبيبات قهوة 

 الجلد(, حكة أو  رصفير غير مفّسر, ربو, ضيق في التنفس, طفح جلدي )الذي قد يكون وخيًما ومصحوب بحويصالت أو تقش
كاحالن منتفخان أو انخفاض كدمات, ردود فعل جلدية وخيمة تشمل متالزمة ستيڤن جونسون, نظم قلب سريع, حصر سوائل )

 في كمية البول(

 رقبة متصلبة, صداع, غثيان, تقيؤ, سخونة, وتوهان 

 )انتفاخ الوجه, اللسان أو الحلق )قد تكون هذه مؤشرات لردود فعل تحسسية وخيمة 

  رد فعل جلدي وخيم المعروف بمتالزمةDRESS كثرة اليوزينّيات وأعراض جهازية(. مع )متالزمة رد الفعل الدوائي 
طفح جلدي, سخونة, انتفاخ الغدد الليمفاوية وارتفاع عدد اليوزينّيات )نوع من خاليا الدم : (DRESS)تشمل أعراض 

 .البيضاء(
 

 الطبيب في حاالت مثل: يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار

 ألم غير مفّسر في البطن, صعوبات في الهضم, حرقة. غثيان أو تقيؤ 

 )إصفرار العينين, براز شاحب وبول غامق )قد تكون هذه مؤشرات لمشاكل في الكلى أو الكبد 

 ألم وخيم في الحلق المصحوب بسخونة عالية 

  تلوثات من العادة مثل تقّرحات في الفم, رشح, ألم في الحلق, سخونة )قد كدمات أو نزيف غير مفّسران, إرهاق, اإلصابة بأكثر
 تكون هذه مؤشرات لفقر دم أو اضطرابات دموية أخرى(.

 

 أعراض جانبية إضافية
 أعراض جانبية غير شائعة:

 صداع  
 

 أعراض جانبية نادرة:

 أو إذا كانت مزعجة. إسهال, انتفاخ أو إمساك. أخبر الطبيب إذا استمرت هذه األعراض لعدة أيام 
 



 أعراض جانبية نادرة جًدا:

 .مشاكل في الكلى أو الكبد قد تحدث عند استعمال إيبوپروفين 

  جلطة دماغية أو مشاكل في القلب قد تحدث عند استعمال إيبوپروفين. االحتمالية لذلك منخفضة بمستوى المقادير الدوائية التي
 تعطى لألطفال.

 تفاقم التهاب األمعاء الغل( التهاب القولونيظة colitis) .وداء كرون 

 .ارتفاع ضغط الدم 

 .قرحة في المعدة, نزيف في المعدة, التهاب في مخاطية المعدة 
 

 أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف:

  في حاالت شاذة, حدثت تلوثات وخيمة في الجلد واألنسجة الرخوة خالل ظهور الُحماق(Varicella). 
 
ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد األعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة, عليك استشارة  إذا

 الطبيب.
 

 التبليغ عن أعراض جانبية
باإلمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب عالج دوائي" 

( الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن www.health.gov.ilعلى الصفحة  الرئيسية لموقع وزارة الصحة ) الموجود
 أعراض جانبية, أو عن طريق تصفح الرابط:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@
moh.gov.il 

 

 كيفية تخزين الدواء .٥
 حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيًدا عن مجال رؤية ومتناول أيدي األطفال و/أو الرضع  تجنب التسمم! يجب

 وبذلك تمنع التسمم. ال تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

  ال يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية(exp.date) يشير والقنينة الظاهر على ظهر العلبة .
 اريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.ت

 :ظروف التخزين 
 درجة مئوية. ٢٥قم بالتخزين بدرجة حرارة دون 
 شهور بعد فتح القنينة للمرة االولى. ٦يمكن استعمال المستحضر لمدة 

 

 معلومات إضافية .٦
الة على:  يحتوي الدواء باإلضافة للمادة الفع 

 لألطفال بطعم البرتقال: نوروفِن
Xanthan gum, Sodium citrate, Citric acid, Orange 2M-16014, Sodium saccharin, 
Sodium chloride, Maltitol Liquid, Domiphen bromide, Glycerin, Polysorbate 80, 
Purified water.  
 

 نوروفِن لألطفال بطعم التوت:
Xanthan gum, Sodium citrate, Citric acid monohydrate, Strawberry flavor 500244E, 
Sodium saccharin, Sodium chloride, Maltitol liquid, Domiphen bromide, Glycerol, 
Polysorbate 80,  
Purified water.  

 كيلو كالوري/غرام. ٣.٢السعرات الحرارية في مالتيتول:  يحتوي الدواء على مالتيتول.
 ملغ صوديوم. ٢٤.٩ملل على  ٥يحتوي كل 

 

 بدو الدواء وما هو محتوى العلبة:كيف ي
 –ملل  ٢٠٠ -ملل و ١٥٠ملل,  ١٠٠نوروفِن لألطفال بطعم البرتقال: معلّق بطعم البرتقال بلون الحليب, المسّوق في عبوات ذات 

 من الجائز أاّل تسوق جميع أحجام العلب.
 –ملل  ٢٠٠ -ملل و ١٥٠ملل,  ١٠٠لألطفال بطعم التوت: معلّق بطعم البرتقال بلون الحليب, المسّوق في عبوات ذات  نوروفِن

 من الجائز أاّل تسوق جميع أحجام العلب.
 

 : وعنوانه صاحب التسجيل اسم
 .٤٥٢٧٧٠٤هود هشارون  ٦,شارع هنَڠار ,م.ض نكيزر )نير إيست(ريكيت بِ 

http://www.health.gov.il/
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il


 
  : وعنوانه اسم المنتج

 .إنجلترا ,هال ,هيلث كير اينترناشيونال م.ض نكيزرريكيت بِ 
 

 ,٢٠١٥بل وزارة الصحة في كانون الثاني قِ وُرخص من  تم تحديد صيغة هذه النشرة من قِبل وزارة الصحة ومضمونها فُحص
 .٢٠١٩لتعليمات وزارة الصحة في كانون الثاني  اوفقً  وتم تحديثه

 
 :األدوية الحكومي في وزارة الصحة سجلرقم تسجيل الدواء في 

 ١١٦-٣١-٢٩٧٢٤-٢٢ نوروفِن لألطفال بطعم البرتقال:
  ١٣٨-٠٥-٣١٦٣٥-٠٠ :نوروفِن لألطفال بطعم التوت

 
 لكال الجنسين.الدواء ُمخصص , بالرغم من ذلكللتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


