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الدواء هذا  إن 

ً في متناول أيدي األطفال ال تترك األدوية أبدا

املستحضرات. من  كغيره  ليس  لكن  و  مستحضر  الدواء   -
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهالكه خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة االستعمال املنصوص عليها، و تعليمات الصيدالني
  الذي صرفها لك، فالطبيب و الصيدالني هما اخلبيران بالدواء و نفعه و ضرره .

- ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب .

( احتاد الصيادلة العرب )( مجلس وزراء الصحة العرب )

Ultra Medica Parmaceutical Industries: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: +963 11 5955339 _ Fax: +963 11 5975174

E-mail: info@ultra-medica.net _ www.ultra-medica.net

THIS IS A MEDICAMENT
- A medicament is a product but unlike any other products .
- A medicament is a product which affects you health, and its consumption contrary to 
  instruction is dangerous for you .
- Follow strictly the doctor’s prescription, the meethod of use and the instructions of the 
  pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, 
  its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatmen prescribed for you.
- Do not repeat the same precription without consulting your doctor.

KEEP MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
(Arab Pharmacists Association)(Council Arab Health Ministers)

mm (160 * 100 ) : أبعاد النشرة
حجم اخلط : 7

التركيب :  حتتوي املضغوطة امللبسة على :
• فيتامني A :  30000 وحدة دولية

• فيتامني E :    70 ملغ

خواص املستحضر :
 E ضروري من أجل وظيفة الشبكية ومن أجل تكامل خاليا البشرة , وفيتامني A مستحضر بلدينارعبارة عن فيتامني -

  يعتبر مضاد أكسدة حيث يحفظ مركبات اخللية األساسية .

االستطبابات :
يوصف املستحضر حسب احلاجة العطاء هذا املستحضر في احلاالت التالية :

• بعد العمليات اجلراحية إذ أن املستحضر يساهم في إعادة ترميم األنسجة بسرعة .

. العالج واستعمال املضادات احليوية  التي يتطلب فيها  احلادة  االنتانية  باألمراض  • في حالة اإلصابة 

• اإلصابات املترافقة بتخرب نسيجي مثل الرضوض واحلروق واجلروح .

. والبروتينات  والشحوم  السكريات  استقالب  في  باضطرابات  املصابني  املرضى   •

مضادات االستطباب :
يجب عدم تناول الدواء من قبل املرضى الذين يبدون فرط حتسس ألي من مكونات املستحضر .

التداخالت الدوائية :
( Levodopa ) ال ينصح بإعطاء املستحضر للمرضى الذين يُُعاجلون مبستحضر الليفودوبا

التحذيرات :
يعطى بحذر في احلاالت التالية :

.D و A زيادة فيتامني -

- املرضى املصابني بقصور كلوي أو حصيات بولية .

. A لوجود فيتامني ً - ينصح بعدم جتاوز اجلرعات املوصوفة لدى احلامل نظرا

اآلثار اجلانبية :
هي نادرة احلدوث إذا أخذ املستحضر باجلرعات العالجية , إال أنه قد يحدث لدى بعض األشخاص بعض اآلثار اجلانبية والتي نذكر 

منها : أعراض حتسسية مثل الطفح اجللدي , احلكة , احمرار اجللد .

حتذيرات أخرى :
ً عن متناول أيدي األطفال . - احفظ الدواء بعيدا

- يجب أن يخزن املستحضر في درجة حرارة ال تزيد عن 30 درجة مئوية .

- يجب عدم تناول هذا الدواء إال باستشارة الطبيب .

اجلرعة وطريقة االستعمال :
- مضغوطات ملبسة :  للبالغني من مضغوطة إلى ثالث مضغوطات يومياً أو بحسب إرشادات الطبيب .

العبوة :
20 مضغوطة ( ظرفان من البلستر )  في عبوة كرتونية .  

Peldinar (Film Coated Tablet)(مضغوطات ملبسة بالفيلم)  بلدينار

PK0633/01 PK0633/01

PROPERTIES :

Vitamin A is very necessary for normal retina function and for skin growth .

Vitamin E consider as antioxidant to keep normal function of cell 

INDICATIONS :  

This Medication is used for the prevention, and need for this medication increases greatly in these cases :  

• In Case Of  Using Antibiotics Against Acute Infections .

• In Case Of  Acute Diarrhea For Long Time .

• In Case Of  Disorder of The Process of Carbohydrate Protein and Fat Metabolism .

• After Surgery to Help The Remedy of Tissues Quickly .

CONTRAINDICATION :

Patients Allergic to The Medication or For One of Its Components .

DRUG INTERACTION :

Patients who Use Levodopa .

WARNING :

This Drug Should Be Used Cautiously in These cases :   

• Increase of Vitamins A and D .

• Pregnant Women Should Not Exceed Recommended Doses .

• Patients With Acute Kidney Failure or Urolithiasis .

SIDE EFFECTS :

It is rarely noticed when taken under physician’s supervision ,but some side effects may appear like allergic 

skin rashes , pursuits .

PRECATIONS :

• Keep Medication Out of Reach of Children .

• Store Below 30 ْC .

• Use Only Under Physician’s Super Vision .

DOSAGE :

Coated Tablets : 1 – 3 Coated tablets daily or as doctor prescribe .

Package :

Carton box of 20  tablets in 2 blisters with leaflet.


