ھذه لیست الترجمة الرسمیة للنشرة األلمانیة المرفقة بالعبوة
للمستخدم معلومات :االستخدام معلومات
برینتیرول® یونیور  250ملغم مسحوق
فطریات الخمیرة 5926 CBS HANSEN
لالستخدام في حاالت اإلسهال لدى البالغین والفتیات والفتیان واألطفال ابتداء من عمر  6أشهر
للوقایة من إسهال المسافرین لدى البالغین والفتیات والفتیان ابتداء من عمر  12سنوات
قبل البدأ في تناول ھذا العقار یرجى قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعنایة ،ألنھا تتضمن معلومات ھامة.
تناول ھذا العقار الدوائي دائم ا بًدقة كما ھو موصوف في النشرة أو تبع ا لًتعلیمات الطبیب أو الصیدلي.
 الرجاء االحتفاظ بنشرة العبوة .ربما ترغب في قراءتها مرة أخرى في وقت الحق. قم باالستفسار لدى الصدلي ،إذا كنت تحتاج إلى معلومات أخرى أو لنصیحة. إذا الحظت أعراض جانبیة ،فیرجى التوجه إلى طبیبك أو الصیدلي .یسري ھذا أیض ا عًلى األعراض الجانبیة الغیر مذكورة فيشرة العبوة ھذه .أنظر فقرة 4.
 -إذا لم تتحسن األعراض الجانبیة بعد یومین أو أحسست بسوء حالتك یرجى التوجه إلى طبیبك.
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یوجد في ھذه النشرة
ما ھو برینتیرول ® یونیور ولماذا یتم استخدامه؟
مالذي ینبغي علیك مراعاته قبل تناول برینتیرول ® یونیور ؟
كیف یتم تناول برینتیرول ® یونیور ؟
ما ھي األعراض الجانبیة المحتملة؟
كیف یتم حفظ برینتیرول® یونیور ؟
محتوى العبوة ومعلومات أخرى

 .1ما ھو برینتیرول® یونیور ولماذا یتم استخدامھ ؟
برینتیرول® جونیور ھو عقار دوائي یحتوي على  250ملغم خمیرة جافة من فطریات الخمیرة ( 5926 CBS HANSENالمعروفة في اللغة الطبیة المستخدمة
 )Saccharomyces boulardiiعلى شكل مسحوق للتناول.
برینتیرول® جونیور یستخدم من أجل:
ً
 لعالج الشكاوي في حاالت اإلصابة باإلسهال الحاد ،وكذلك أیضا في حالة إسهال المسافرین واإلسهال نتیجة التغذیة بالمسبار.
 للوقایة من إسهال المسافرین.
®

 .2مالذي ینبغي علیك مراعاتھ قبل تناول برینتیرول یونیور؟
®
یحظر تناول برینتیرول یونیور




إذا كان لدیك حساسیة ضد الخمیرة أو أحد المكونات األخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة .6
إذا كان لديك قسطرة وريدية مركزية.
المرضى المصابين بتثبيط المناعة أو المصابين بداء المستشفى (بسبب اإلصابة بمرض حاد أو اضطراب أو ضعف في الجهاز المناعي).

التحذیرات وإالجراءات االحتیاطیة
الرجاء استشارة طبیبك أو الصیدلي الخاص بك قبل تناول برینتیرول® فورتا إذا كنت تعاني من مرض أساسي على األخص في مجال الجهازالهضمي.
في حاالت اإلسهال التي تستمر أكثر من یومین أو التي یصاحبها براز مختلط بدماء أو ارتفاع درجات الحرارة یجب التوجه إلى الطبیب.
في حالة اإلصابة باإلسهال خاصة لدى األطفال یجب مراعاة تناول سوائل وأمالح )إلكترولیت( بدیلة كإجراء ھام للعالج.
في حالة سوء حالة حب الشباب أو عدم التحسن ینبغي الذھاب إلى الطبیب.
®
إذا كان سیتم إجراء فحص میكروسكوبي للبراز أثناء أو بعد فترة قصیرة من العالج ببرینتیرول فورتا فینبغي علیك أو على طبیبك إخطار معمل الفحص
بالتناول ،وإال فقد یتم إعداد تقریر بنتیجة إیجابیة خاطئة.

األطفال والفتیة
لعالج حاالت االسهال یحظر تناول ھذا العقار الدوائي من األطفال الرضع الذین تبلغ أعمارھم أقل من  6أشهر بسبب البحوث الغیر كافیة فیما یتعلق بالجرعة وعدم
االشتباه .یتطلب عالج األطفال الرضع والصغار الذین تبلغ أعمارھم أقل من سنتین استشارة الطبیب.
لعالج حاالت إسهال المسافرین یحظر تناول ھذا العقار الدوائي من األطفال الرضع الذین تبلغ أعمارھم أقل من  12سنوات بسبب البحوث غیر الكافیة.
®

تناول برینتیرول یونیور مع عقاقیر دوائیة أخرى:
ال تتناول في نفس الوقت أدویة ضد أمراض الفطریات )مضادات الفطریات( التي لها تأثیر في الجهاز الهضمي .ھذا قد یضر بنتائج العالج باستخدام
برینتیرول® یونیور.
الرجاء مراعاة ،أن ھذه البیانات یمكن أن تسري أیض ا عًلى العقاقیر الدوائیة المستخدمة لفترة قصیرة.
إذا كنت تتناول عقاقیر دوائیة أخرى ،یجب أن تخبر طبیبك أو الصیدلي ،بأنك تناولت قبل فترة قصیرة عقار دوائي آخر أو لدیك النیة لتناول عقار دوائي آخر.
®

تناول برینتیرول یونیور مع المواد الغذائیة والمشروبات والكحول
یحظر تناول برینتیرول® یونیور سوی ا ًمع الكحول.
فترة الحمل والرضاعة
من االستخدام المنتشر للخمیرة كمادة غذائیة لم یظهر حتى اآلن إشارة إلى وجود أخطار في فترة الحمل وخالل فترة الرضاعة .لیس ھناك نتائج متوافرة
لفحوص تجریبیة على فطریات السكیراء الجعویة .لذلك یحظر استخدام الدواء في فترة الحمل وأثناء فترة الرضاعة.

القدرة على القیادة وتشغیل الماكینات
لیس من الضروري اتخاذ إجراءات احتیاطیة.
®

برینتیرول یونیور على الكتوزا وعلى فركتوزا
®
لذلك یرجى تناول كبسوالت برینتیرول یونیور فقط بعد استشارة طبیبك ،إذا كان من المعروف لك ،إنك تعاني من عدم تحمل أنواع محددة من السكریات.
®

 .3كیف یتم تناول برینتیرول یونیور؟
تناول ھذا العقار الدوائي دائم ا بًدقة كما ھو موصوف في النشرة أو تبع ا لًالتفاق المتفق علیه مع طبیبك أو الصیدلي .قم باالستعالم لدى طبیبك
أو الصیدلي ،إذا لم تكن متأكد ا تًمام ا.
قم بفصل الكیس المزدوج عند خط التثقیب إلى كیسین منفردین .تعلیمات الجرعات التالیة تسري على كیس واحد منفرد
إذا لم یقرر الطبیب شیئا آخرا ً ،فإن الجرعة المعتادة للبالغین :
في حاالت اإلسهال الحاد

للوقایة من إسهال المسافرین.

األطفال الرضع واألطفال الصغار الذین تبلغ أعمارھم ما مرة إلى مرتین یومیاً
كیس واحد بیرینتیرول® جونیور .یجب أن یتم العالج
بین  6أشهر وسنتین
بعد استشارة الطبیب فقط.
مرة إلى مرتین یومیاً
األطفال ابتداء من عمر سنتین حتى  11عاما ً
غیر مخصص لالستخدام.
®
كیس واحد بیرینتیرول جونیور.
غیر مخصص لألستخدام.

للفتیات والفتیان ابتداء من عمر  12عاما ً وللبالغین

مرة إلى مرتین یومیاً
كیس واحد بیرینتیرول جونیور.
®

البدء  5أیام
قبل السفر ،مرة إلى مرتین یومیاً ،كیس واحد
بیرینتیرول® جونیور.

یذاب محتوى الكیس في كمیة وفیرة من الماء أو مشروب آخر أو یخلط مع األطعمة ،التي ینبغي أن ال تكون ساخنة ) لیس أعلى من  50درجة مئویة ( أو المثلجة.

مدة االستخدام
لتناول أدویة الخمیرة لیس ھناك قیود معروفة مبدئی ا عًلى فترة التناول .لكن یرجى مراعاة "التحذیرات واإلجراءات االحتیاطیة" في الفقرة 2
والفقرة  .4ما ھي األعراض الجانبیة المحتملة؟



في حاالت اإلسهال ینبغي استمرار العالج لبضع أیام بعد اختفاء الشكوى.
للعالج المرافق لألشكال المزمنة من حبوب الشباب ینصح بالتناول لعدة أسابیع.
®

الرجاء مراجعة طبیبك أو الصیدلي ،إذا كان لدیك اإلنطباع ،أن تأثیر برینتیرول یونیور شدید أو ضعیف.
®

إذا كنت قد تناولت كمیة أكبر من المقرر من برینتیرول یونیور
إذا تناولت كیس أو كیسین أكثر من المقرر بدون قصد ،فإن ھذا لیس له في العادة أثار سلبیة.
إذا تناولت ھذا الدواء بشكل مفرط للغایة ،فقد یحدث ظهور متزاید لألعراض الجانبیة )أنظر فقرة ” .4ما ھي األعراض الجانبیة المحتملة؟" ( في ھذه الحالة
ینبغي مراجعة الطبیب.
®

إذا نسیت تناول برینتیرول یونیور
ال تتناول جرعة مزدوجة ،إذا كنت قد نسیت تناول الجرعة السابقة.
 .4ما ھي األعراض الجانبیة المحتملة؟
كما ھو الحال في جمیع العقاقیر الدوائیة قد یكون لهذا العقار الدوائي أعراض جانبیة أیضا ً ،لكن قد ال تظهر ھذه األعراض عند كل شخص.
األعراض الجانبية التي تظهر نادراً جداً (يمكن أن يصاب بها من  1إلى  10,000من الذين تم عالجهم بالدواء):
 وصول الفطريات إلى الدورة الدموية (.)Fungämie
غير معروف :ال يمكن تقدير تكرار األعراض الجانبية المحتملة على أساس البيانات المتوافرة.
 قد يتسبب التناول في انتفاخات.
 أيضا ً قد تظهر ردود فعل حساسية على شكل حكة ،داء الشرى (أرتيكاريا) ،طفح جلدي ،وذلك إما محدود مكانيا ً أو في سائر الجسم (ما يسمى موضعي أو
انتشار عام) وقد يظهر كذلك تورمات في الجلد واألغشية المخاطية ،غالبا ً في منطقة الوجه (أوديما  -كوينكا) .باإلضافة إلى ذلك تم مالحظة ضيق في التنفس
وصدمات حساسية.
إذا الحظت ظهور أحد ردود الفعل الحساسية وعلى األخص تورم األغشية المخاطية في منطقة الوجه (أوديما  -كوينكا) ،أو ضيق التنفس أو أعراض صدمة
أرجية ،فتوقف عن تناول هذا الدواء وقم بإخطار الطبيب (على الفور) ،لكي يستطيع أن يحدد درجة حدة األعراض وتقرير اإلجراءات الالزمة إذا تتطلب األمر
ذلك.
اإلخطار عن األعراض الجانبیة
إذا الحظت أعراض جانبیة ،فیرجى التوجه إلى طبیبك أو الصیدلي المختص بك .یسري ھذا أیضا على األعراض الجانبیة الغیر مذكورة في نشرة
العبوة ھذه .كذلك تستطیع أیضا أن تخبر المعهد االتحادي لألدویة والمنتجات الطبیة ،قسم الصیدلة االحتراسیة ،كورت  -جیورج  -كیسنجر ألیه
 53175بون  /ألمانیا ،صفحة اإلنترنت  www.bfarm.de:في حالة اإلخطار عن أعراض جانبیة تستطیع أن تساھم في توفیر معلومات
أكثر عن سالمة ھذا العقار الدوائي.
®

 .5كیف یتم حفظ برینتیرول یونیور؟
یُحفظ ھذا العقار الدوائي بعید ا عًن متناول األطفال .
ال یجوز استخدام ھذا العقار الدوائي بعد تاریخ انتهاء الصالحیة المذكور على الكیس والعبوة الخارجیة بعد" یستخدم حتى :”.تاریخ انتهاء
الصالحیة یشیر إلى أخر یوم في الشهر المذكور.
 .6محتوى العبوة ومعلومات أخرى
®
ما ھي مكونات برینترول یونیور
 المادة الفعالة ھي :فطریات الخمیرة.
كبسولة صلبة تحتوي على  250ملغم فطریات خمیرة من السكیراء الجعویة  5926 CBS HANSENالمعروفة في اللغة الطبیة
المستخدمة ) (Saccharomyces boulardiiویعادل ذلك  1010 x 1,8خالیا قادرة على الحیاة  /غم لیوفیلیسات.
 المكونات األخرى ھي :الكتوزا  -أحادیة الهیدرات ،فركتوزا )الدستور األوربي لألدویة( .ثاني أكسید السلیكون ،نكهات فواكه متنوعة مسحوق ،صناعي.

®

كیف یبدو برینتیرول یونیور وما ھو محتوى العبوة
برینتیرول® یونیور  250ملغم المسحوق ھو مسحوق كریمي أبیض في كیس مزدوج مع خط مثقب.
برینتیرول® یونیور متوافر في عبوات تتضمن 10و  20و  50و  100كیس.
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