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 1986نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة )المستحضرات( لعام 

 تسويقّالدواءّبدونّوصفةّطبيبّيتمّ 

 موضعي    تادين بخاخب
 المادة الفعالة: 

 يودينّسائل(.0.25ّ)ماّيعادلّ%ّ (Povidone Iodine) %2.5بوفيدونّيودين
 .6ّلقائمةّالمرك باتّاألخرى،ّراجعّالبندّ

 
 ها بإمعان قبل استعمال الدواء. اقرأ النشرة حتى نهايت

هّللطبيبّأوّالصيدلي.ّ  هذهّالنشرةّتشملّمعلوماتّمقتضبةّعنّالدواء.ّإذاّكانتّلديكّأسئلةّأخرى،ّتوج 
 عليكّاستعمالّالمستحضرّوفقًاّللتعليماتّالواردةّفيّبندّالجرعةّفيّهذهّالنشرة.ّاستشرّالصيدليّإذاّاحتجتّلمزيدّمنّالمعلومات.

 وجهّللطبيبّإذاّتفاقمتّالعالماتّ)األعراض(،ّأوّإذاّلمّتتحسن.يجبّعليكّالت
 

 . لماذا يستخَدم هذا الدواء؟1
 الدواءّمخص صّلتعقيمّالجلد:ّ

 .ثاتّالجلدي ةّالناجمةّعنّالحروق،ّالشقوقّوالجروح  لعالجّومنعّالتلو 

 .ث،ّمثال:ّبعدّعملي ةّجراحي ةّأوّقطوب  للعالجّالوقائيّلإلصاباتّالتيّقدّتتلو 

 
 ّالفصيلة العالجي ة:

رات(  موادّمعق ِّمةّ)مطه ِّ
 

 . قبل استعمال الدواء 2
 ال يجوز استعمال الدواء إذا: 

 ّ،كنتّتعانيّمنّحساسي ةّللماد ةّالفعالة،ّاليود،ّأوّألحدّالمرك باتّاألخرىّالتيّيحتويّعليهاّالدواءّ)لقائمةّالمرك باتّاألخرى
 (.6راجعّالبندّ

 ّمفرطّللغد ةّالدرقي ةّ)فرطّالدرقي ةّالذيّيؤد يّإلىّارتفاعّخفقانّالقلبّوعدمّالهدوء(،ّأوّمنّاضطراباتّكنتّتعانيّمنّالنشاطّال
 أخرىّفيّالغد ةّالدرقي ة.

 ّكنتّتعانيّمن) dermatitis herpetiformisdisease (Duhring's.ّمعّبثور ّذاتي   ،ّوهوّمرضّمناعي 

 تويّعلىّزئبق،ّأوّمعّالمعق ِّماتّالتيّتحتويّعلىّالّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحoctenidine. 

 .)الّيجوزّاستعمالّالدواءّقبلّأوّبعدّالعالجّباليودّاإلشعاعيّ)حتىّإنهاءّالعالج  
 )ّللغد ةّالدرقي ة  الّيجوزّاستعمالّالدواءّقبلّالفحوصاتّالتيّتعتمدّعلىّاليودّاإلشعاعيّ)التصويرّالومضي 

 
 تعمال الدواء:تحذيرات خاصة حول اس

 .الّيجوزّاستنشاقّالبخاخ 

 ّعلىّالعيني  أوّالمناطقّالمحيطةّللعينين.ّنالّيجوزّالرش 

 ّ.)ّوالحفظ  البخاخّقابلّلالشتعال!ّيجبّات خاذّالحذرّلدىّتقريبّالدواءّمنّالنارّ)عندّالرش 

 ّدرجةّمئوي ة.50ّالّيجوزّتعريضهّلدرجاتّحرارةّأعلىّمن 

 ّالكهربائيّمثال(،ّيجبّاالنتظارّإلىّأنّيتالشىّبخارّالبخاخ.قبلّاستعمالّاألجهزةّالكهرب  ائي ةّ)الكي 

 ّ.إذاّأد ىّالمحلولّإلىّظهورّبقعّعلىّاألقمشة،ّيمكنّبشكلّعامّإزالةّالبقعةّبماءّفاترّوصابون 

 ّ واء،ّيجبّاستعمالّالدبأشهر،ّيجبّاستعمالّالدواءّوفقًاّلتعليماتّالطبيبّفقط.ّإذاّسمحّالطبيب6ّّلألطفالّدونّسن 
 مراقبةّأداءّالغد ةّالدرقي ة.ّ

 .للماد ةّالفعالةّخواصّأكسدةّقدّتؤديّإلىّالتآكلّوتغييرّلونّالمعادن 

 .الزاللي اتّأوّالموادّالعضوي ةّمثلّالدمّأوّالقيحّقدّتقللّمنّفاعلي ةّالماد ةّالفعالة 

 اّيؤث ر علىّالفحوصاتّالمختلفةّالتيّتُجرىّلفحصّأداءّّاستعمالّالدواءّقدّيقل لّمنّامتصاصّالغد ةّالدرقي ةّلليود،ّمم 
 تادين.بوعينّبعدّاالنتهاءّمنّاستعمالّبأس-ةّوعلىّعالجّالغد ةّالدرقي ة.ّيجبّاالنتظارّلفترةّأسبوعالغد ةّالدرقي ّ

 ّقدّتطرأّتشويشاتّفيّنتائجّالفحوصاتّالطبيةّالمختلفة،ّمثلّبعضّالفحوصاتّالتيّتحد دّمستوىّالهيموغلوبينّأو
 لوكوزّفيّالبرازّأوّالبول.ّالج

 .عالجّالحروقّالموس عّعلىّمناطقّأكبرّمنّالجلدّقدّيؤد يّإلىّعدمّات زانّاألمالح،ّوبالتاليّإلىّخللّفيّأداءّالكلى 
 

ين(،ّكنتّتعانيّأوّعانيتّفيّالسابقّمنّمشاكلّفيّالغد ةّالدرقي ةّ)تحديًداّلدىّالمسن ّ قبل استعمال الدواء، يجب استشارة الطبيب إذا

مّالغد ةّالدرقي ةّ) (.ّاستعمالّالدواءّللمدىّالبعيدّأوّعلىّمناطقّأكبرّمنّالجلدّيتم ّوفقًاّلتعليماتّالطبيبّفقط.ّبعدgoiterّأوّمنّتضخ 
اءّأشهرّبعدّانتهاءّالعالج(،ّيتوج بّعلىّالطبيبّمراقبةّأداءّالغد ةّالدرقي ةّواألعراضّالمبك رةّلفرطّأد3ّاالنتهاءّمنّالعالجّ)حتىّ

 الغد ةّالدرقي ة.
 

 التفاعالت بين األدوية:



2 

 

ًرا أدوية أخرى، بما في ذلك األدوية التي ال تحتاج لوصفة طبي ة والمكم الت الغذائي ة، يجب إبالغ  إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخ 
ّالقائمةّأدناهّتشملّيجبّإبالغّالطبيبّأوّالصيدليّإذاّكنتّتتناولّاألدويةّالتاليةّ)تجّالطبيب أو الصيدلي بذلك. درّاإلشارةّإلىّأن 

الموادّالفعالةّالتيّتحتويّعليهاّاألدوية.ّإذاّلمّتكنّمتأكدًاّفيماّإذاّكنَتّتستخدمّأحدّهذهّاألدوية،ّالرجاءّاستشارةّالطبيبّأوّ
 الصيدلي(:ّ

 ّاستعمالّيماتّأوّتاوروليدينالماءّاألكسجيني،ّالموادّالمعق ِّمةّأوّمستحضراتّعالجّاإلصاباتّالتيّتحتويّعلىّفض ة،ّإنز:
 هذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيقللّمنّتأثيرّالمستحضرات.

 ّنّماد ة الّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحتويّعلىّزئبق:ّاستعمالّهذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيؤد يّإلىّتكو 
 حارقةّ)يوديدّالزئبق(.ّ

 تحتويّعلىّأوكتانيدين:ّاستعمالّهذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيؤد يّإلىّتبقُّعّّالّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتي
 غامقّفيّالجلد.

 ّثاتّالبكتيري ة الّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحتويّعلىّتاوروليدينّ)ماد ةّعالجي ةّكيماوي ةّلعالجّالتلو 
نّحمضّالفورميكّ)ّوالفطري ة(:ّاستعمالّهذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيؤد يّإلى (ّالذيّقدّيؤد يّإلىّحرقformic acidّتكو 

 مناطقّكبيرةّمنّالجلد.ّ

 ّتادينّلفترةّقصيرةّفقط،ّوعلىّمناطقّصغيرةّمنّالجلدّ)وذلكّخوفًاّلّالليثيوم،ّيمكنّاستعمالّبخاخّبإذاّكنَتّتتناوّ-الليثيوم
 منّامتصاصّكمي اتّكبيرةّمنّاليودينّإلىّالجسم(.ّ

 
 ّّاع:الحمل واإلرض

 .ّاستشارةّالطبيبّقبلّاستعمالّالدواء ّمرضعة،ّعليكِّ ّحاماًلّأوّتخططينّللحمل،ّأوّإذاّكنتِّ  إذاّكنتِّ

 ّّبموافقةّالطبيبّفقط،ّلفتراتّقصيرة،ّمعّإجراءّمتابعةّألداءّالغد ةّالدرقي ة استعمالّالدواءّأثناءّالحملّو/أوّاإلرضاعّيتم 
ّإفرازهّفيّحليبّاألم.ّّلدىّاألمّوالجنين.ّيجبّتحديدّالعالجّلفترة  قصيرةّفقط.ّينتقلّاليودينّعبرّالمشيمةّإلىّالجنين،ّويتم 

 ّيجبّاالمتناعّعنّابتالعّالدواءّسهًواّمنّقِّبلّالطفلّالرضيعّجراءّمالمسةّجلدّاألمّالمرضعةّفيّالمنطقةّالمعالَجة
 بالمستحضر.ّ

 

  االستعمال لدى األطفال:

 ّ استعمالّالدواء،ّيجبّمراقبةّأداءّبأشهر،ّيجبّاستعمالّالدواءّوفقًاّلتعليماتّالطبيبّفقط.ّإذاّسمحّالطبيب6ّّلألطفالّدونّسن 
 الغد ةّالدرقي ة.ّ

 .يجبّاالمتناعّعنّابتالعّالدواءّمنّقِّبلّاألطفال 
 

 الغد ةّالدرقي ة.ّفيّحاالتّمعي نة،ّيمكنّأنّتكونّهناكّحاجةّلمراقبةّأداء الفحوصات والمتابعة:
 

 .  كيفي ة استعمال الدواء3
ّمعّالطبيبّأوّالصيدليّإذاّلمّتكنّمتأكًداّبشأنّالجرعةّوطريقةّاستعمالّ يجبّاستعمالّالدواءّكالمفص لّفيّالنشرة.ّعليكّالتحقق 

 الدواء.
 البخاخّمعد ّلالستعمالّالخارجيّفقط.

  الجرعة المت بعة بشكل عام هي:

ّتحديدّالجرعةّب  حسبّحجمّالمنطقةّالمرادّعالجها.يتم 
اتّفيّاليومّعلىّالمنطقةّالمعالَجة،ّإلىّأنّتتغط ىّبطبقةّصفراء ةّحتىّبضعّمر  ّالبخاخّمر  بني ةّمنّالمسحوق.ّإذاّبهتّ-يجبّرش 

ةّأخرى. ّمر   اللون،ّيجبّالرش 
ّ ّتحديدّالجرعةّوطريقةّالعالجّمنّقِّبلّالطبأشهر6ّالجرعةّلدىّاألطفالّدونّسن   يب.:ّيتم 

 يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

 
 طريقة االستعمال:

 .ّعبوةّالبخاخّجي دًاّقبلّاالستعمال  يجبّهز 

 ّّعلىّالمنطقةّالمعالَجةّعنّبُعد ّوالرش   سمّتقريبًا.15ّيجبّاإلمساكّبالعبوةّبشكلّعمودي 

 .ّيزولّخاللّزمنّقصير  غازّالبخاخّيتبخ رّبسرعة،ّوإحساسّالبرودةّالناجمّعنّالرش 

 نّطبقةّجاف ةّعلىّالمنطقةّالمعالَجة،ّويمكنّغسلهاّبسهولة.ا  لبخاخّيؤد يّإلىّتكو 

 .إذاّلزمّاألمر،ّيمكنّتضميدّالمنطقةّالمعالَجة 

 .يجبّتفاديّمالمسةّالدواءّللعيون 
 
 

هّللطبيبّأوّلغرفةّالطوارئّفيّالمّإذا استعملت جرعة أكبر عن طريق الخطأ رّأوّإذاّابتلعّشخصّماّالدواء،ّتوجَّ ستشفى،ّوأحضِّ

 عبوةّالدواءّمعك.ّ

 
ّمرةالّيجوزّاستعمالّأوّتناولّاألدويةّفيّالظالم!ّتحق قّمنّالملصقةّوالجرعةّ تتناولّأوّتستعملّفيهاّالدواء.ّضعّنظاراتّإذاّّفيّكل 

 كنتّبحاجةّلذلك.
 إذاّكانتّلديكّأسئلةّأخرىّحولّاستعمالّالدواء،ّعليكّاستشارةّالطبيبّأوّالصيدلي.
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 عراض الجانبي ة. األ4
تادينّإلىّظهورّأعراضّجانبي ةّلدىّبعضّالمستخدمين.ّالّتفزعّعندّقراءةّقائمةّاألعراضّكأيّدواءّآخر،ّقدّيؤديّاستعمالّب

ّواحدةّمنها.  الجانبي ة،ّفقدّالّتعانيّمنّأي 
 

 
ردودّفعلّتحس سي ةّمفرطةّفيّالجلدّّ؛:ّحساسي ةّمفرطةّ)تحس س((10,000مستخدمينّمنّبين1ّّّ-10ّاعراضّجانبي ةّنادرةّ)تظهرّلدىّ

 )معّأعراضّمثلّالحك ة،ّاالحمرار،ّالبثور(.

 

ّمنّمستخدمّواحدّمنّبينّ :ّرد ّفعلّتحس سيّعامّشديدّ)ُعوار(ّغالبًاّماّيشمل:ّ(10,000أعراضّجانبي ةّنادرةّجدًاّ)تظهرّلدىّأقل 

 انخفاضّشديدّفيّضغطّالدم،ّدوران،ّغثيان،ّصعوبةّفيّالتنف س؛

 ةّوعائي ةّ)انتفاخّتحس سيّمؤلمّفيّالجلدّواألغشية(؛ّوذم

عّالقلبّ)  فقاتّقلبّسريعة(ّأوّفقدانّالهدوء.خفرطّنشاطّالغد ةّالدرقي ةّمعّأعراضّمثلّتسرُّ

 

 االعراضّالجانبي ةّالتيّانتشارهاّغيرّمعروفّ)أعراضّلمّيتمّتحديدّانتشارهاّبعد(:ّقصورّدرقي ؛

روليتات(،ّحماضّأيضي،ّفشلّكلوي،ّأسمواللي ةّغيرّعادي ةّفيّالدم.ّقدّتنجمّهذهّاألعراضّعنّفرطّعدمّات زانّفيّاألمالحّ)اإللكت

 امتصاصّاليودّو/أوّاستعمالّالدواءّلفترةّمتواصلة.

 
 األعراض الجانبي ة والتفاعالت بين األدوية لدى األطفال: 

ّدواءّآخ رّيتناولهّالطفل.ّّانظرّأعالهّاألعراضّالجانبي ةّوالتفاعالتّيتوجبّعلىّاألهاليّإعالمّالطبيبّبأيّأعراضّجانبي ة،ّوبكل 
 بينّاألدوية.

 

إذاّظهرّعرضّجانبي،ّإذاّتفاقمتّإحدىّاألعراضّالجانبي ة،ّأوّإذاّعانيتّمنّأعراضّجانبي ةّلمّتُذكرّفيّالنشرة،ّعليكّاستشارةّ
 الطبيب.ّ

 
 اإلبالغّعنّاألعراضّالجانبي ة:
ّالصحةّمنّخاللّالضغطّعلىّرابطّ"اإلبالغّعنّاألعراضّالجانبي ةّالناجمةّعنّعالجّيمكنّاإلبالغّعنّاألعراضّالج انبي ةّلوزارة

لكمّالستمارةّإلكتروني ةّلإلبالغّعنwww.health.gov.ilّدوائي"ّالموجودّعلىّالصفحةّالرئيسي ةّلموقعّوزارةّالصحةّ) (،ّوالذيّيحو 

 ضّالجانبي ة،ّأوّمنّخاللّالدخولّإلىّالرابط:األعرا
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 . كيفي ة حفظ الدواء5

 ّدواءّأخرّفيّمكانّمغلقّبعيدًاّعنّأنظارّومتناولّيدّاألوالدّو/أوّاألطفا م!ّيجبّحفظّهذاّالدواءّوأي  ل،ّوبهذاّفإنكّامنعّالتسم 
م.ّالّتجبرّنفسكّعلىّالتقي ؤّبدونّتعليماتّواضحةّمنّالطبيب.  تمنعّالتسم 

 (ّالّيجوزّاستعمالّالدواءّبعدّانتهاءّتاريخّالصالحي ة(exp. dateّّالظاهرّعلىّالعبوة.ّتاريخّانتهاءّالصالحي ةّهوّاليومّاألخير
 منّالشهر.

 ّدرجةّمئوي ة.25ّظروفّالحفظ:ّيجبّحفظّالدواءّبدرجةّحرارةّتحت 

 .قابلّلالشتعال!ّيجبّإيعادهّعنّمصادرّالنار 

 ّانظرّالتحذيراتّأيًضا(.ّدرجةّمئوي ة50ّّالّيجوزّتعريضهّلدرجاتّحرارةّأعلىّمن( 
 

 معلومات إضافي ة.6ّ

 :باإلضافة للمواد الفعالة، يحتوي المحلول على 

Isopropyl myristate, n-pentane, gas propellant (mixture of propane, butane and isobutane). 

 كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟ 

ّتسويقّكافةّأحجامّالعبوات(.ّغرام80ّأو30ّّبن يّبعبوةّألومنيومّتحتويّعلىّ-بخاخّللجلدّبلونّضاربّللحمرة  )قدّالّيتم 

 9100301،ّالقدس405ّمختبراتّرافاّم.ض،ّص.بّّصاحب التسجيل:

 م.ض،ّنيقوسيا،ّقبرص.مونديفارماّالمنتِج: 

 160-94-35157رقم تسجيل الدواء في سجل  األدوية الرسمي في وزارة الصحة: 
 2018تم ت صياغة هذه النشرة من قِبل وزارة الصحة، وتم  فحص مضمونها والمصادقة عليه من قِبلها في نوفمبر 

 
 لكنّالدواءّمعد ّلكالّالجنسين.ّللراحةّولتسهيلّعملي ةّالقراءة،ّتم تّصياغةّهذهّالنشرةّبلغةّالمذك ر،

M-008001/ I-075001(2-gsl) 
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