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• کاهش میل جنسی
• تورم پروستات

• از دست دادن اشتها
• اسپاسم عضالنی
• درد قفسه سینه

• سردرد
• از دست دادن تعادل

• خواب آلودگی
• حالت تهوع

• افزایش ضربان قلب
• توهم

سوسپانسیون نوسکاتم ٥ میلی گرم/٥ میلی لیتر 
اجزای سوسپانسیون نوسکاپین:

نوسکاپین هیدروکلراید
 مهم ترین ترکیب این دارو است که با اثرات ضد سرفه از شیره تریاک به دست می آید. 
ملح هیدروکلراید این ماده با نام نوسکاپین هیدروکلراید با تاثیر مستقیم بر مرکز سرفه 

در بصل النخاع سبب مهار سرفه می شود. 
رازبری

اسانس رازبری (Raspberry ) طعم دهنده و مؤثر در درمان سرفه می باشد.

هشدارها و اقدامات احتیاطی:

قبل از مصرف این دارو (اگر سابقه بیماری های زیر را داشتید) با پزشک یا داروساز خود 
مشورت نمائید:

در صورت داشتن مشکالت تیروئید
در صورت داشتن مشکالت قلبی

در صورت داشتن مشکالت کلیوی

مصرف در بارداری و شیردهی: 

اگر باردار هستید یا در زمان  شیردهی هستید و یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف این 
دارو، پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید.

مقدار مصرف و دوز دارو:

قاشق   ٨ لیتر) حداکثر  میلی   ١٠) غذاخوری  قاشق  و ظهر و شب یک  بزرگساالن: صبح 
غذاخوری روزانه.

کودکان ٦ تا ١٢سال: صبح و ظهر و شب یک قاشق غذاخوری (١٠ میلی لیتر) حداکثر ٦ 
قاشق غذاخوری روزانه.

کودکان٢تا ٦ سال: صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری(٥ میلی لیتر) حداکثر ٨ قاشق 
مرباخوری روزانه.

 عوارض جانبی احتمالی:

مشابه سایر داروها، این دارو میتواند سبب ایجاد عوارض جانبی شود، گرچه همه افراد 
سوسپانسیون  جانبی  عوارض  شایعترین  شد  نخواهند  دچار  عوارض  این  تمام  به 
نوسکاپین عبارتند از سردرد، عدم تعادل، خواب آلودگی، حالت تهوع، افزایش ضربان قلب 
و توهم .در صورت ابتال به هریک از عوارض جانبی زیر, مصرف دارو را متوقف کرده و به 

سرعت با پزشکتان مشورت کنید.
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 طعم خوب فرآورده نسبت به سایر فرآورده هاى ضد سرفه و پذیرش بهتر در رده هاى  
مختلف به ویژه کود کان

 کامال گیاهى، فاقد ترکیبات مخدر وعدم ایجاد وابستگى

  درصد  پایین تر شکر نسبت به سایر  فرآورده هاى ضد سرفه موجود در بازار

 رقیق کننده خلط و خلط آور ( موکولیتیک)

 قابل استفاده در سرفه هاى خشک و خلط دار در رده هاى کودکان (باالى 2 سال) و بزرگساالن
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