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  الصيدالني: الداخلية للمستحضرنشرة ال - معلومات لمستخدم الدواء 

  مللتر شراب 5ملغم/ 15 بريدو
  بريدنيزولون فوسفات الصوديوم

  
  الدواء هذا أو تناول استخدام قبل هذه النشرة جيداً اقرأ 

 الحقاً. تهاءلقراتحتاج  قد ألنك نشرةهذه الب احتفظ
ستشارة ا ، يرجىأسئلة تتعلق بهذا المستحضر ةيألديك  كانتفي حال 

 .، أو الممرضالصيدلي ،الطبيب
، فال تعطه ألي شخص طبية على وصفة تم صرف هذا الدواء لك بناءً لقد 
 تشابهت لديكم عالمات المرض. لوحتى  ألنه قد يؤذيه آخر

ظهور أية آثار في حال  ، أو الممرضالصيدلي ،بالطبيبيرجى االتصال 
 جانبية بما فيها اآلثار التي لم يتم ذكرها في هذه النشرة. انظر "اآلثار

 الجانبية المحتملة".
  

المعروف  الصيدالنيتتضمن هذه النشرة معلومات متعلقة بالمستحضر 
  بريدو.سم با
  

 تحتوي هذه النشرة على:
  دواعي استخدامههي  وما بريدو هو ما .1
 بريدوستخدام االقيام بتناول أو  قبلما الذي تحتاج أن تعرفه  .2
 بريدو ستخداماطريقة  .3
 المحتملة الجانبية ثاراآل .4
 بريدو ظروف تخزين .5
 معلومات إضافيةمحتويات العبوة و .6
  

  بريدنيزولون هو دواء ستيرويدي، ويتم وصفه للعديد من الحاالت
 .الخطيرةالمختلفة، بما فيها األمراض 

 تحتاج تناوله بانتظام من أجل الحصول على الفائدة القصوى من العالج. 

  ال تتوقف عن تناول هذا الدواء دون التحدث إلى طبيبك. قد تحتاج إلى
 تقليل الجرعة تدريجياً.

  ً4جانبية لدى بعض األشخاص (اقرأ القسم  قد يسبب بريدنيزولون آثارا 
التقلبات المزاجية (الشعور باالكتئاب  أدناه). بعض اآلثار الجانبية مثل

أو "االبتهاج") أو مشاكل المعدة قد تحدث على الفور. في حال شعورك 
بتوعك بأي شكل من األشكال، تابع تناول الشراب، ولكن عليك زيارة 

 .طبيبك على الفور

  فقط بعد أسابيع أو شهور. قد تشمل ضعف تحدث بعض اآلثار الجانبية
 4أو يصبح الوجه مدّور بشكل أكبر (اقرأ القسم  الذراعين والساقين

 .لمزيد من المعلومات)

  ابتعد عن األشخاص المصابين بمرض جدري الماء أو الهربس
 ً . حيث قد يؤثرا عليك بشكل خطير. في النطاقي، إذا لم تصب بهما سابقا

حال التالمس مع أحد المصابين بمرض جدري الماء أو الهربس 
  طبيبك على الفور. النطاقي، عليك زيارة

 
  تخدامهما هي دواعي اسو بريدو ما هو .1

، والتي تنتمي إلى بريدنيزولونيحتوي هذا الدواء على المادة الفعّالة 
مجموعة من األدوية تسمى الستيرويدات القشرية أو "الستيرويدات". تعمل 

 المناعية للجسم. االستجابةالستيرويدات على تقليل االلتهابات وخفض 

 
بريدو في عالج العديد من األمراض االلتهابية بما في ذلك الربو  يستخدم

الشديد، التهاب المفاصل الروماتويدي، ردود الفعل التحسسية، الحاالت 
 الجلدية الشديدة، وبعض اضطرابات الدم.

 
 معلومات مفيدة  –بريدو 

اسمها الكامل  إلى مجموعة من األدوية تسمى الستيرويدات. وينتمي بريد
الستيرويدات القشرية. توجد الستيرويدات القشرية في الجسم بشكل طبيعي 
وهي تساعد في الحفاظ على الصحة والعافية. يعد تعزيز الجسم 

الة لعالج العديد بستيرويدات قشرية إضافية (مثل بريدنيزولون) طريقة فعّ 
من هذه  ومن األمراض التي تشمل أي التهابات في الجسم. يقلل بريد

هابات، التي إذا استمرت قد تسبب تدهور حالتك. يجب عليك تناول هذا االلت
 تحصل على الفائدة القصوى منه. من أجل أنالدواء بانتظام 

  
 بريدو تخدامستناول أو اب قيامال قبلما الذي تحتاج أن تعرفه  .2

   :بريدوال تستخدم 

  إذا كنت تعاني من حساسية لبريدنيزولون أو ألي من المواد األخرى
 ).6المستخدمة في تركيبة هذا الدواء (المذكورة في القسم 

تشمل ردود الفعل التحسسية األعراض البسيطة مثل الحكة و/أو الطفح 
تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو  شدةاألعراض األكثر  الجلدي. تشمل

 الحلق مع صعوبة في البلع أو التنفس؛

 خذ مطعوم.كنت تخطط ألأو  مؤخراً  تم إعطاؤك مطعوم إذا 

 جدري الماء أو الهربس ، لعدوى فيروسية مثل الحصبة تتعرض إذا
أخبر طبيبك على الفور في حال التالمس  النطاقي أو أي عدوى أخرى.

مع أي شخص مصاب بالحصبة، جدري الماء أو الهربس النطاقي في 
 الشهور الثالثة الماضية.

  كنت تعاني من عدوى الديدان االستوائيةإذا 

  كنت تعاني من عدوى فطرية جهازيةإذا  
 

  والتحذيراتاالحتياطات 
ً وتحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول بريد إذا كنت تعاني،  ، خصوصا

 نت أو أحد أفراد عائلتك من:أعانيت مسبقاً 

  يشمل  ).ثنائي القطباكتئاب شديد أو مرض هوسي اكتئابي (اضطراب
ذلك اإلصابة باالكتئاب قبل أو في أثناء تناول أدوية الستيرويدات مثل 

 .بريدو

 السل (التدرن)؛ 

 مرض السكري؛ 

 الصرع؛ 

  آخر؛ عقلياالكتئاب أو مرض 

 مرض في العين يسببه ارتفاع ضغط العين (الزرق)؛ 

 ترقق العظام (هشاشة العظام)؛ 

  ً  ؛مشاكل في العضالت عند تناول الستيرويدات سابقا

 المعدة؛ ات فيقرحت 

  ًلنوبة فشل كلوي، ارتفاع ضغط الدم، فشل القلب أو التعرض مؤخرا 
 قلبية؛

  بالتصلّب الجهازي، الجلدي ( التصلّبنوبة ً اضطراب المعروفة أيضا
ملغم أو أكثر قد تزيد  15المناعة الذاتي) ألن الجرعات اليومية البالغة 

نوبة التصلّب الجلدي والنوبة من خطر حدوث مضاعفات خطيرة تدعى 
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زيادة في  نوبة التصلّب الجلدي والنوبة الكلويّة،. تشمل عالمات الكلويّة
ضغط الدم وانخفاض في إنتاج البول. قد ينصح الطبيب بإجراء 

 فحوصات لضغط دمك وللبول بانتظام؛ 

 أي مشكالت بالكبد؛ 

 .قصور الغدة الدرقية 
 

، فتحدث مع طبيبك و إذا لم تكن متأكداً أ ،إذا كان ينطبق عليك أي مما سبق
 أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

 
 أثناء تناول بريدنيزولون العقلية اكل الصحةمش

أثناء تناول الستيرويدات مثل بريدنيزولون  العقليةالصحة  شاكلقد تحدث م
 ً  ، "اآلثار الجانبية المحتملة").4القسم  (انظر أيضا

  شديدة.قد تكون هذه األمراض 

 .عادةً ما تظهر في غضون أيام أو أسابيع قليلة من بدء تناول العالج 

  العاليةمن المرجح حدوثها بشكل أكبر مع الجرعات. 

 .لكن  تختفي معظم هذه المشاكل في حال تقليل الجرعة أو إيقاف الدواء
 عالج. قد تحتاج إلىفي حال ظهور مشاكل، ف

 
أخبر الطبيب في حال ظهور أي عالمات عليك (أو على شخص يتناول 

ً  . يعد ذلك أمراً العقليةهذا الدواء) تنذر بمشاكل تتعلق بالصحة   مهما
 ً في حال شعورك باالكتئاب أو في حال التفكير باالنتحار. حدثت  خصوصا

ً عند القليل من الحاالت عندما تم تقليالعقلية مشاكل تتعلق بالصحة  ل أيضا
ً  الجرعات  .أو إيقاف الدواء تماما

  
صعوبة في ، تواجه تحدث إلى الطبيب إذا كانت الرؤية غير واضحة

  أثناء أو بعد العالج. أي تغيير آخر في الرؤية عند حدوث القراءة أو
  

ينصح بإجراء فحوصات منتظمة مع األطباء (بما في ذلك فحوصات 
خالل فترة العالج على المدى الرؤية على فترات زمنية مدتها ثالثة أشهر) 

  الطويل.
 

  بريدووخرى األاألدوية 
أو قد تتناول أي  أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً 

أدوية أخرى، بما في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية. 
 يعد ذلك أمراً مهماً خاصةً إذا كنت تتناول:

  كاربامازيبين، فينوباربيتون، فينيتوين أو بريميدون؛أدوية الصرع مثل 

 إيريثروميسين؛، المضادات الحيوية مثل ريفامبيسين 

 ميفيبريستون (يستخدم إلجهاض الحمل)؛ 

 ريتونافير (يستخدم لعالج فيروس العوز المناعي البشري)؛ 

 وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم؛ 

  النمو)؛ مشاكلسوماتروبين (يستخدم لعالج 

 ميتفورمين؛الأو  جليبانكالميد، نسولينأدوية مرض السكري مثل األ 

 مثل مدرات البول ،األدوية المستخدمة لعالج ارتفاع ضغط الدم 
 بيندروفلوميثيازيد وفوروسيميد؛ مثل: (أقراص الماء)

 وارفارين أو األدوية األخرى المستخدمة لترقيق الدم؛ 

 األسبرين أو األدوية المشابهة؛ 

 ثيوفيلين (يستخدم لعالج الربو)؛ 

 األدوية المستخدمة لعالج العدوى الفطرية مثل األمفوتريسين ،
 كيتوكونازول؛

 أسيتازوالميد (يستخدم لعالج الزرق)؛ 

  المعدة)؛ اتقرحتكاربينوكسولون (يستخدم لعالج 

  ميثوتريكسات (يستخدم اللتهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية وأنواع
 رطان)؛معينة من الس

  تسمى المحاكيات الودية؛التي أي دواء ينتمي إلى مجموعة األدوية 

 األدوية المستخدمة لعالج الوهن العضلي الوبيل؛ 

 األدوية المستخدمة لجعل األشعة السينية أوضح؛ 

 يستخدم لوقف رفض الجسم لزراعة نخاع العظم أو  سيكلوسبورين)
 األعضاء).

  
أي أدوية أخرى، بما  تناولت مؤخراً  أو ر طبيبك إذا كنت تتناولاخبيرجى إ

  في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.
  

وقد يرغب طبيبك في مراقبتك بعناية  بريدو تأثيرقد تزيد بعض األدوية من 
فيروس العوز لإذا كنت تتناول هذه األدوية (بما في ذلك بعض األدوية 

  الكوبيكستات).: ريتونافير، المناعي البشري
 

  والخصوبة الرضاعة ،الحمل
إذا  للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء، طبيبِك أو الصيدلي إسألي

أو تقومين بالرضاعة الطبيعية، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين كنِت حامالً 
 إلنجاب طفل.

  
  الحمل

يجب أن يبدأ العالج فقط بعد إجراء تقييم دقيق  ،خالل فترة الحمل
ألنه ال يمكن استبعاد تأخر النمو واألضرار التي  نظراً  المخاطر./للمنافع
 أثناء الحمل، بالستيرويدات القشريةبعد المعالجة المطّولة  بالجنين ستلحق

حامل بالفعل أو إذا كنت كنِت  الحمل، ينتريدكنِت يرجى إبالغ طبيبك إذا 
  أنك حامل.ب دينتعتق

  
  الرضاعة

في حليب الثدي. لم يتم حتى  بريدنيزولونمثل  ،تعبر الستيرويدات القشرية
عند إعطاء  مع ذلك، الرضيع.ب ستلحقاآلن اإلبالغ عن األضرار التي 

تجنب الرضاعة الطبيعية لمدة  جرعات عالية من بريدنيزولون، يجب عليكِ 
  .طبيبكِ يرجى استشارة  ساعات بعد الجرعة. 4
  

  الخصوبة
عد جرعات ب اضطرابات عكسية في تكوين الحيوانات المنويةتم مالحظة 

أسابيع على األقل)، والتي  4يوم لمدة /مملغ 30عالية من بريدنيزولون (
  استمرت لعدة أشهر بعد التوقف عن تناول الدواء.

  
  على القيادة واستخدام اآلالت بريدوتأثير 

 على قدرتك على القيادة أو استخدام اآلالت. ينبغي أال يؤثر هذا الدواء
  

هيدروكسي البنزوات (ميثيل بارابين)، - يحتوي بريدو على ميثيل بارا
  ليكول وسكرجبروبيلين 

  هيدروكسي البنزوات (ميثيل بارابين)- يحتوي بريدو على ميثيل بارا
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 .(من المحتمل أن تكون متأخرة) قد يسبب ردود فعل تحسسية 
  

 على بروبيلين جليكولبريدو يحتوي 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي سنوات 5أقل من  طفلكإذا كان عمر ،
قبل إعطائه هذا الدواء، خاصة إذا كان يستخدم أدوية أخرى تحتوي 

 أو كحول. بروبيلين جليكولعلى 
  

  يحتوي بريدو على سكر
  .أخبركإذا ينبغي أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند مرضى السكري 

 قبل بطبيبك اتصل السكريات، لديك حساسية تجاه بعضطبيبك بأن 
  .الطبي المستحضر هذا تناول

  
  بريدو استخدامطريقة  .3

أو  من طبيبكتحقق تماماً كما وصفه لك طبيبك.  هذا الدواءقم دائماً بتناول 
  .إذا لم تكن متأكداً الصيدلي 

  .من األفضل تناول الشراب دون تخفيف 

  الفم.يجب تناول الشراب عن طريق 

 واحدة في الصباح. مع ذلك، يمكن  يفضل تناول الشراب كجرعة
 االعتماد على جرعة يومية مقسمة إذا لزم األمر.

 .لدى األطفال، يفضل تناول الدواء كجرعة واحدة على أيام متناوبة 

 قبل االستخدام. داً جيّ  قم برّج الشراب 

  كمية إذا كنت تخضع لعالج على مدى طويل، فتأكد من عدم نفاد
 الشراب لديك.

  ،يمكن أن  ،للبالغينوتعتمد الجرعة على الحالة التي تتم معالجتها
ً  30ملغم و 10تتراوح بشكل كبير بين  مقسمة على جرعات.  ملغم يوميا

 سيعطيك طبيبك أقل جرعة تناسب حالتك.

  5 بحجمحقنة لالستخدام الفموي لقياس الجرعة تحتوي العبوة على 
 مللتر.

 
 ى األطفالاالستخدام لد

 لعالج نوبات الربو الحادة، قد يصف طبيب طفلك ما يلي:

  10، الذين تقل أعمارهم عن سنتينلألطفال  ً  ، حتى ثالثة أيام؛ملغم يوميا

  ملغم  20، سنوات 5حتى سنتين  عمربالنسبة لألطفال من ً العالج . يوميا
ً  3لمدة تصل إلى  مدة العالج سيتم تحديد  ولكن، أيام عادة ما يكون كافيا
ً من قبل طبيبك،   لعدد األيام الالزمة للتعافي. وفقا

  ملغم أو أكثر  30، سنوات 5بالنسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن
 ً ً ملغم  40(حتى يوميا ملغم  30في حال تم وصف أكثر من  ).يوميا

 شكل جرعة مختلفة من ه قد يكونيومياً، اسأل طبيب طفلك، ألن
 الءمة.أكثر م بريدنيزولون

 
، فتحدث مع جداً أو ضعيف  اً إذا شعرت أن هذا الدواء له تأثير قوي جد

 طبيبك أو الصيدلي.
 

 إذا تناولت جرعة زائدة من بريدو
، فاتصل بطبيبك أو وصفه لك تمعما و إذا تناولت جرعة زائدة من بريد

 قسم الطوارئ في أقرب مستشفى منك على الفور. اصطحب هذه النشرة
 معك لتبين لطبيبك ما تناولته.و/أو العبوة 

 

 إذا نسيت تناول بريدو
تذكر ذلك ما لم ت بمجرد أن، تناول الجرعة التالية وإذا نسيت تناول بريد

 تعويضليكن وقت الجرعة التالية قد اقترب. ال تقم بتناول جرعة مضاعفة ل
 .المنسيةالجرعة  عن

 
 وإذا توقفت عن تناول بريد

فقد  –ب في التوقف عن تناول هذا الشراب تحدث مع طبيبك إذا كنت ترغ
ً  جرعتكيرغب طبيبك في تقليل   .تدريجيا

 
ال تتوقف عن تناول هذا الشراب ما لم يخبرك طبيبك بذلك، حتى إذا 
شعرت بتحسن، حيث إن ذلك قد يجعلك تشعر بأنك لست في صحة جيدة. 
إذا توقفت عن تناول الشراب فجأة، فقد يتسبب ذلك في حدوث أعراض 

المفاصل، سيالن في ى، المرض، ألم في العضالت ومثل الحمّ  يةانسحاب
األنف، تقرح، احمرار ودبق العينين (التهاب الملتحمة)، حكة في الجلد 

 وفقدان الوزن.
 

أو اسأل طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، 
 الصيدلي.

  
 المحتملة الجانبية ثاراآل .4

األدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، إال أنه ليس مثل جميع 
 بالضرورة أن تحدث لدى جميع مستخدمي هذا الدواء.

 
يمكن أن تتسبب الستيرويدات بما في ذلك بريدنيزولون في حدوث مشاكل 
شديدة تتعلق بالصحة العقلية، مثل تلك المدرجة أدناه. هي شائعة الحدوث 

ال. إذا الحظت ظهور أي من هذه المشكالت، في كل من البالغين واألطف
 تحدث إلى طبيبك فوراً:

 .الشعور باالكتئاب، بما في ذلك التفكير في االنتحار 

 .الشعور باالبتهاج (الهوس) أو شعورك بحاالت مزاجية متقلبة 

 ،مواجهة صعوبة في التفكير أو  الشعور بالقلق، وجود مشاكل في النوم
 الذاكرة.شعورك باالرتباك وفقدان 

 (الهالوس). لديك أفكار  أشياء غير موجودةر، سماع أو رؤية الشعو
 شعور بالوحدة.الرات في تصرفاتك أو يتغي تتسبب في ،غريبة ومرعبة

 
يمكن أن تكون اآلثار الجانبية التالية بمثابة عالمات على رد فعل 

ً تحسسي. إذا الحظت أيّ  طبيبك وأخبر  ومما يلي، فتوقف عن تناول بريد ا
 :فوراً 

 حكة أو طفح جلدي؛ 

 تورم الوجه، الشفتين أو الحلق؛ 

  الصفيرصعوبة في التنفس أو. 
 

يمكن أن تحدث اآلثار الجانبية التالية في حال تناول الستيرويدات 
 بجرعات كبيرة لفترة طويلة:

 العام بالتوعك؛ الشعور 

 الغثيان؛ 

 الفواق؛ 

 عسر الهضم أو  شعور بانزعاج بالمعدة؛ 
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  المعدة (حيث يمكن أن تتسبب في فتق ونزيف) أو قرحة في قرحة
 المريء؛

 السالق؛ 

 التهاب البنكرياس مما يتسبب في وجود ألم بالبطن (التهاب البنكرياس)؛ 

 العضالت؛ في ضعف 

 ألم في العضالت؛ 

 (هشاشة العظام)؛ كسورالحدوث  يةترقق العظام والذي يزيد من احتمال 

 تلف باألوتار؛ 

  ،تشنجات عضلية؛ألم وتيبس المفصل مما يتسبب في تقييد الحركة 

 احتباس السوائل مما يتسبب في وجود تورم؛ 

 الشعور بالجفاف؛ 

 ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)؛ 

  التئام الجروح ببطء، ترقق الجلد، التكدم، حب الشباب، العالمات التي
 تشبه عالمات التمدد؛

  تسببها أو زرقاء توجد على سطح الجلد (بقع صغيرة حمراء، أرجوانية
 األوعية الدموية تحت الجلد)؛

 قصور في وظائف الغدة الكظرية؛ 

 تباطؤ نمو الرضع، األطفال والمراهقين؛ 

 عدم انتظام أو توقف الدورة الشهرية؛ 

 وجه متورم مستدير (وجه كوشينغ أو وجه بدري)؛ 

 فرط نمو الشعر؛ 

 ؛ازدياد الشهية للطعام وزيادة الوزن 

 عدم تحمل الكربوهيدرات؛ 

  تقلبات في الحالة المزاجية، اإلدمان، االكتئاب، صعوبة في النوم، تفاقم
 الفصام؛

  الرؤية أو مشاكل مؤقتة في في صداع شديد يصاحبه عدم وضوح
 الرؤية لدى األطفال (عادة بعد إيقاف العالج)؛

 تفاقم حاالت الصرع؛ 

 اكت، ترقق والتهاب القرنية ارتفاع الضغط في العينين (الزرق)، كاتار
، عدم (جزء من العين)، تفاقم أمراض العيون الفيروسية أو الفطرية

 بصرية، اضطرابات المشيمية والشبكية وضوح في الرؤية ومشاكل
 ؛(اعتالل المشيمية والشبكية)

 نوبة قلبية (آالم شديدة مفاجئة بالصدر)؛ 

 تغيرات في كيمياء الجسم؛ 

 البيضاء؛ عدد كرات الدم زيادة في 

 تكّون جلطات دموية؛ 

 البُرفيريّة؛ 

 جونسون؛- متالزمة ستيفنز 

  قد يؤدي استخدام جرعات كبيرة ولفترة طويلة من الستيرويدات إلى
ضعف الجهاز المناعي، والذي يمكن أن يزيد من خطر تدهور حالتك 

 (الخباثة).
  

المرضى الذين يعانون بالفعل من نوبة التصلّب الجلدي والنوبة الكلويّة لدى 
نوبة التصلّب تصلب جلدي (اضطراب المناعة الذاتي). تشمل عالمات 

  زيادة في ضغط الدم وانخفاض في إنتاج البول. الجلدي والنوبة الكلويّة،
 

كابوزي (نوع من أنواع السرطان)  حدوث ساركومةلقد تم اإلبالغ عن 
قد يختفي هذا القشرية. مع ذلك،  لدى المرضى الذين يتناولون الستيرويدات

  بمجرد توقف العالج.
 

ما تكون   جداً يمكن أن يسهل هذا الدواء من إصابتك بحاالت عدوى نادراً 
مميتة. يمكن أن تتدهور حاالت العدوى مثل جدري الماء والحصبة أو قد 

  تتكرر اإلصابة بالسل (التدرن).
  

طبيبك، الصيدلي أو إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فتحدث إلى 
الممرض. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه 

 النشرة.
  

  بريدو ظروف تخزين .5
  احفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول األطفال.

 مئوية.° 30يحفظ عند درجة حرارة أقل من 
  يحفظ داخل العبوة األصلية.

 واحد.مدة الصالحية بعد الفتح ألول مرة هي شهر 
العبوة  ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على

  الخارجية. يشير تاريخ االنتهاء إلى اليوم األخير من ذلك الشهر. 
 ال تستخدم هذا الدواء إذا الحظت أي عالمات تلف واضحة عليه.

ال تتخلص من األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات 
. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد بحاجة المنزلية

 إليها. اتبع هذه اإلجراءات للحفاظ على سالمة البيئة.
  

  محتويات العبوة ومعلومات إضافية .6
 بريدوما هي محتويات 

  بريدنيزولون فوسفات الصوديوم. هي الةالمادة الفعّ 
  

مللتر شراب على بريدنيزولون  5ملغم/ 15مللتر من بريدو  1يحتوي كل 
  بريدنيزولون.ملغم  3فوسفات الصوديوم يكافئ 

  
ميثيل بارابين،  هيفي التركيبة التصنيعية المواد األخرى المستخدمة 

ليكول، جليسيرين، فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة، فوسفات جبروبيلين 
ة، إيديتا ثنائي الصوديوم، سكارين الصوديوم، الصوديوم أحادي القاعد

 40رقم  FD&Cنكهة كريم كراميل السائلة، نكهة التوت السائلة، سكر، 
  وماء منقّى.

  
  ووصفه و حجم عبوته بريدول ما هو الشكل الصيدالني

بنكهة  أحمروذو لون مللتر شراب هو شراب سائل نقي  5ملغم/ 15بريدو 
  التوت.

  
مللتر شراب متوفر في قنينة زجاجية كهرمانية محكمة  5ملغم/ 15بريدو 

. تحتوي العبوة أيضاً اإلغالق بغطاء ذو لون أبيض مقاوم لعبث األطفال
  مللتر. 5على حقنة لالستخدام الفموي لقياس الجرعة حجمها 

  
  مللتر). 120حجم العبوة: قنينة واحدة (

  
 اسم وعنوان مالك رخصة التسويق 
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  شركة الجزيرة للصناعات الدوائية 
  طريق الخرج
  106229صندوق بريد 

  ، المملكة العربية السعودية11666الرياض 
  ) +966- 11( 2142472) +، 966- 11( 8107023هاتف: 
  ) +966- 11( 2078170فاكس: 

  jpimedical@hikma.comالبريد اإللكتروني: 
  
  لشركة المصنعةا

  شركة الجزيرة للصناعات الدوائية 
  طريق الخرج
  106229صندوق بريد 

  ، المملكة العربية السعودية11666الرياض 
  ) +966- 11( 2142472) +، 966- 11( 8107023هاتف: 
  ) +966- 11( 2078170فاكس: 

  l@hikma.comjpimedicaالبريد اإللكتروني: 
  

اتصل بالممثل المحلي للشركة للحصول على معلومات تتعلق بهذا الدواء، 
  مالكة رخصة التسويق على الرقم التالي:

 المملكة العربية السعودية  
  1086) +، فرعي: 966- 11( 4173731هاتف: 

  
 .SA1.0رقم النسخة  ؛08/2019تمت مراجعة هذه النشرة بتاريخ 

 
  الجانبيةلإلبالغ عن اآلثار 

تحدث إلى الطبيب، الصيدلي، أو الممرض إذا عانيت من أية آثار جانبية، 
بما فيها اآلثار الجانبية التي لم يتم ذكرها في هذه النشرة. كما أنه يمكنك 
اإلبالغ عن هذه اآلثار مباشرةً من خالل االتصال بالجهات المذكورة أدناه. 

معلومات مهمة عن مأمونية  يساعد اإلبالغ عن اآلثار الجانبية بتوفير
  الدواء.

 العربية السعودية المملكة 
  المركز الوطني للتيقظ الدوائي

 ) +966- 11( 2057662فاكس:  
  .2340- 2356- 2317) +، فرعي: 966- 11( 2038222رقم الهاتف: 

  19999الرقم المجاني: 
  rug@sfda.gov.sanpc.dالبريد اإللكتروني: 
  https://ade.sfda.gov.saالموقع اإللكتروني: 

  

 مجلس التعاون الخليجي األخرى  بلدان في  
  الرجاء االتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية المختصة في كل دولة.

  

 هذا مستحضر دوائي
ً للتعليمات يؤثر المستحضر الدوائي على صحتك  ‐ واستهالكه خالفا

 .الموصى بها يعرضك للخطر
اتبع بدقة تعليمات الطبيب وطريقة االستعمال الموصى بها وتعليمات  ‐

 .الصيدلي الذي قام بصرفه لك
إن الطبيب والصيدلي خبيران بالمستحضرات الدوائية وبنفعها  ‐

 .وضررها

 .ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك ‐
 .صرف الدواء بدون استشارة الطبيبال تكرر  ‐
 .احفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول األطفال ‐

 مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيادلة العرب


