
شربت 60 میلى لیتر

اکسپکتورانت کدئین

تولید مواد اولیه داروپخش
(سهامى عام) 

تماد نشان اعتماد

این شربت جهت درمان احتقان بینى و سرفه ناشى از عفونت هاى سیستم تنفس فوقانى 
و بیمارى هاى مرتبط مانند سینوزیت، فارنژیت، برونشیت و آسم استفاده مى شود.

کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج،  روبروى ایستگاه مترو اتمسفر
 تلفن : 10- 026-36100801 

فکس : 36100828 - 026
www.temad.com

For Export: temad@temad.com
                     market@market.com
                     info@temad.com
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•  مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگى گردد. بنابراین تا زمانى که از 
نحوه اثر آن بر بدن خود مطمئن نشده اید، از رانندگى و انجام کارهایى که نیاز به 

هوشیارى کامل دارند، خوددارى کنید.
این شربت حاوى 4/22 درصد حجمى - حجمى اتانول مى باشد.

تولید مواد اولیه داروپخش
(سهامى عام) 

تماد نشان اعتماد
توجه ****

ە ممتاز و نمونه م� سال ١٣٩٩ در صنایع دارو�� کشور
ر کنند

صاد



نام فرآورده، شکل و دوز دارویى:

شربت اکسپکتورانت کدئین چیست و به چه منظورى استفاده مى شود؟

•  اکسپکتورانت کدئین شرکت تماد یک شربت دارویى حاوى ترکیبات 
گایافنزین (100 میلى گرم)،  سودوافدرین (30 میلى گرم) و کدئین فسفات 

(10 میلى گرم) در هر 5 میلى لیتر مى باشد.

• ترکیب گایافنزین، سودوافدرین و کدئین فسفات (اکسپکتورانت کدئین) جهت 
درمان احتقان بینى و سرفه ناشى از عفونت هاى سیستم تنفس فوقانى و بیمارى
 هاى مرتبط مانند سینوزیت، فارنژیت، برونشیت و آسم استفاده مى شود  به ویژه 

زمانى که این بیمارى ها با خلط و احتقان همراه باشند.
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باردارى و شیردهى:

نحوه مصرف:

• در دوران باردارى فقط با نظر پزشک این دارو را مصرف کنید.

• مصرف این دارو در دوران شیردهى ممنوع مى باشد. این دارو مى تواند باعث 

عوارض تهدیدکننده حیات در نوزادان شیرخوار گردد به ویژه در نوزادانى که 
بدن مادر به صورت ژنتیکى کدئین را به سرعت متابولیزه مى کند.

•  میزان مصرف توسط پزشک به شما گفته خواهد شد. براى برداشتن دقیق 

دوز تعیین شده، از پیمانه مناسب استفاده نمایید.
•  از مصرف دارو در بیماران کمتر از 12 سال خوددارى کنید.

•  در صورتى که پس از مصرف این دارو احساس ناراحتى معده دارید، دوزهاى 
بعدى را با معده پر مصرف کنید

• سایر ترکیبات اپیوئیدى (مخدر)
Azelastine اسپرى داخل بینى •

(Talidamide) داروى تالیدوماید •

نحوه نگهدارى دارو:

• دارو را در دماى اتاق و دور از نور مستقیم نگهدارى و از یخ زدگى 

محافظت کنید. پس از مصرف در ظرف را محکم ببندید. 
• دارو را دور از دسترس اطفال نگهدارى نمایید.

• دارو را پس از تاریخ انقضاى قید شده بر روى جعبه یا شیشه دارو 

مصرف نکنید. تاریخ انقضا به آخرین روز آن ماه مربوط مى شود.
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تـماد
 داراى جدیدترین و به روزترین 

خط تولید شربت ایران

• در افراد باالى 12 سال در صورت نیاز هر 8-6 ساعت یک دوز (معادل 

10-5 میلى لیتر) از دارو را مصرف نمایید. حداکثر مقدار مجاز آن 40 میلى 
لیتر در 24 ساعت مى باشد.

مصرف در بزرگساالن:

تداخالت دارویى 


