
نشرة طبية للمستهلك مبوجب أنظمة الصيادلة 
)مستحضرات( - ١۹۸٦

إقرأ/ي النشرة بإمعان حىت نهايتها قبل استعمالك للدواء.

II إي.زي.غاز
الرتكيب:

كل كيس من ٤ غرامات حيتوي على:
املواد الفعالة وكمّيتها:

Sodium Bicarbonate 2.21g, Citric Acid Anhydrous 1.53g,
Simethicone 0.04g

املواد غري الفعالة:
Maltodaxtrin, Sodium Saccharin, Orange Flavor 

الفعالية الطبية:
الدواء خمصص:

احلرقة , محوضة يف املعدة, صعوبات اهلضم، واضطراب معدة  ١( لتخفيف
األعراض. هلذه املرافقة والغازات

التباين يف فحص  ملادة  األشعة: كإضافة  تصوير معاهد يف ٢( لالستعمال
العلوي. اهلضم جلهاز املزدوج التباين

مىت ال جيوز استعمال املستحضر؟
ال جيوز استعمال هذا املستحضر لتحريك أجسام غريبة.

الدواء. مركبات  ألحد  حساسية لديك  وجدت  إذا  االستعمال  جيوز  ال 

املريء. بانسداد  الشك  أو  املريء انسداد  االستعمال يف حاالت  ال جيوز 

قبل  الطبيب  استشارة  دون  الدواء  استعمال  جيوز  ال 
بداية العالج:

إذا كنت حاماًل.
استهالكك للصوديوم مقّيد )تتبع محية قليلة الصوديوم(. كان إذا

وظيفة: القلب و/ يف خلل من املاضي يف عانيت إذا أو تعاين/ن كنت إذا
محلي(، نزيف  االرتعاج )تسّمم وذمة، مقدمة الدموية، الكبد، من األوعية أو
شديدة,  بطن الّدودّية )مثل: آالم الزائدة التهاب عالمات اهلضم, جهاز يف

تقيؤ(. سخونة,

حتذيرات:
ال جيوز جتاوز اجلرعة الدوائية القصوى املوصى بها ملدة ٢٤ ساعة.

ال جيوز تناول اجلرعة الدوائية القصوى لفرتة تتجاوز أسبوعني دون استشارة 
ففي  اهلضمي, اجلهاز يف األعراض يُّفف املستحضر كان إذا الطبيب.حىت

الطبيب. مراجعة جيب تكرارها حالة
أو دواء ما, عليك إعالم الطبيب بها  ما لطعام حساسية لديك كانت إذا

الدواء. تناول قبل
إجراء فحص للعصارات املعدة, ال جيوز تناول املستحضر  بصدد كنت إذا

الفحص. قبل الصباح يف

التفاعالت بني األدوية:
إذا كنت تتعاطى/ن دواًء إضافًيا, أو إذا أنهيت للتو العالج بدواء آخر, عليك 
عن  الناجتة النجاعة عدم أو األخطار لتفادي وذلك املعاجل الطبيب إعالم
اجملموعات  إىل تنتمي اليت لألدوية بالنسب خاصًة األدوية, بني التفاعالت
)مضادات  ونورفلوكساسني  سيپروفلوكساسني, ترتاسيكلينات, التالية: 

للفطر(. كيتوكونازول )مضاّد حيوية(,

األعراض اجلانبية:
باإلضافة إىل التأثريات الطبية املرغوبة للدواء, قد تظهر أثناء فرتة استعماله 

االنتفاخ. نتيجة الراحة مثل: ُفواق )حازوقة( وعدم جانبية أعراض

األعراض اجلانبية اليت تقتضي اهتماًما خاًصا:
وذمة  تأقّي(,  فعل  رد  أو  جلدي  )شرى, طفح  حساسّية  أرجي-  فعل  رد 
وهن  كريه, مذاق بطيء, تنفس متواصل, صداع عضالت, آالم الرجلني, يف



شديد, تواتر التبّول, فقدان الشهية )نادًرا(: توقف/ي عن العالج وراجع/ي 
الطبيب.

ظهرت لديك أعراض جانبية مل تذكر يف هذه النشرة, أو إذا طرأ أي  إذا أما
حاالً. الطبيب مراجعة عندئذ فعليك العام شعورك على تغيري

األطفال لدى  األدوية  بني  والتفاعالت  اجلانبية  األعراض 
والرضع:

لدى  يبدو  جانيب  عرض  أي  عن  املعاجل  الطبيب  إبالغ  الوالدين  على 
يتناوله/تتناوله. آخر دواء أي وعن الطفل/ة

تعليمات وجود  حالة عدم  يف  االعتيادية  الدوائية  اجلرعة 
أخرى من الطبيب:

كإضافة يف فحص التنظري الداخلي:
حمتوى كيس واحد على اجلزء اخللفي من  وضع واملسنون: جيب البالغون

املاء. من ملل ١٥ مع واالبتالع اللسان
حسب السّن, الوزن والتجربة السابقة. اجلرعة الطبيب األطفال: حيُّدد

كمضاّد للحموضة والغازات:
جيب وضع نصف حمتوى كيس واحد على اجلزء اخللفي من اللسان واالبتالع 

املاء. من ملل ١٥ مع
ثانية مع بقية حمتوى الكيس. العملية تكرار جيب

تعليمات  أو حسب  ساعات  ٦ كل واحد كيس  :٦٠ سّن دون ما البالغون
الطبيب. ال جيوز تناول أكثر من أربع أكياس خالل اليوم )٢٤ ساعة(.

أكثر من  تناول جيوز ساعات. ال ۸ كّل واحد ٦٠: كيس سّن فوق ما البالغني
٣ أكياس خالل اليوم )٢٤ ساعة(.

األطفال من ٦ إىل ١٢: كيس واحد كّل ۸ ساعات. ال جيوز تناول أكثر من 
٣ أكياس خالل اليوم.

هذا الدواء غري خمصص لالستعمال عادًة لدى األطفال والرّضع ما دون 
العمر. من سنوات ٦

إنتبه/ي!
ومستحضرات  احلليب  من  كبرية  كميات  مع  الدواء  هذا  تناول  جيوز  ال 

احلليب.
االنتظار فرتة زمنية من ساعة حىت ساعتني بني تناول هذا الدواء  جيب

األخرى. األدوية وتناول

كيفّية االستعمال: 
ال جيوز املضغ! جيب بلع الدواء مع املاء.

جتنب/ي التسمم!
جيب حفظ هذا الدواء وكل دواء يف مكان مغلق بعيًدا عن متناول أيدي 
اجلرعة  تناول يف أفرطت إذا التسمم.  متنع  وبذلك الرضع, و/أو األطفال
غرفة  إىل التوجه عليك الدواء, من باخلطأ طفل/ة بلع إذا او الدوائية

الدواء.  عبوة مصطحًبا حاالً املستشفى يف الطوارئ
ال تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صرحية من الطبيب!

ال تتناول/ي دواء يف الظالم! جيب تشخيص طابع الدواء والتأكد من اجلرعة 
لزم  إذا  الطبّية  النظارات  الدواء. ضع/ي  تتناول/ين  مرة  الدوائية يف كل 

األمر لذلك.
التخزين: 

يف مكان بارد وجاف دون ٢٥ درجة مئوية.
التعليب/ ظروف  يف  فقط, حىت  حمدودة  لفرتات  صاحلة  األدوية  تبقى 
املستحضر!  صالحية انتهاء تاريخ مالحظة الرجاء بها.  املوصى التخزين
الدواء. ال  هذا لك صرف الذي الصيديل استشارة عليك شك, أي ّحالة يف

العبوة. نفس يف خمتلفة أدوية ختزين جيوز
رقم تسجيل الدواء: ٠٠ ٣٠٤٣١ ١٤ ١٢٥

املنتج: E-Z-EM Inc., الواليات املتحدة.
صاحب التسجيل: پروميديكو م.ض., ص.ب. ٣٣٤٠, پيتح تکڤا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة وُفحص حمتواها وُرخص من قبلها 
يف آذار ٢٠٠٧.




