
 
 

COMPOSITION:  
Adcef® 125 Oral Suspension: Each 5 ml contains 125 mg cefdinir. 
Adcef® 250 Oral Suspension: Each 5 ml contains 250 mg cefdinir. 
Adcef® 300 Capsules: Each capsule contains 300 mg cefdinir.  
THERAPEUTIC ACTIVITY: Broad-spectrum antibiotic, semisynthetic cephalosporin.  
APPROVED INDICATIONS: It is indicated in the treatment of infections caused by micro-organisms susceptible to cefdinir. 
WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED? 
In patients with known hypersensitivity to the active ingredient, or to the cephalosporin group or to Penicillin's. 
DO NOT TAKE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING A PHYSICIAN: 
- If you or your child is suffering or have suffered in the past from impaired kidney function, or if you or your child are under treatment 
of kidney failure using hemodialysis. 
- If your child is diabetic, Adcef® oral suspension contains sugar; this could cause an increase in blood sugar levels.  
WARNINGS: Do not take this medicine frequently or for long period for you or for your child without consulting a physician. If you or 
your child is allergic to any type of food or medicine, inform your physician before starting treatment with this medicine. You should 
tell your physician if you or your child suffers from diarrhea subsequent to the administration of antibacterial agents (colitis). This 
drug may give false result for glucose and ketone tests.  
Note: This medicine contains sodium. 
DRUG INTERACTIONS: If you or your child are taking or just finished taking any other prescriptions or over the counter medications, 
please notify your doctor or pharmacist, in order to prevent adverse reactions or lack of efficacy arising from drug interactions, this is 
especially important for medicines belonging to the following groups: Antacids that contain aluminium or magnesium, Iron 
supplements, Multivitamins containing iron, Probenecid (used to treat increased uric acid in blood). 
• If you or your child take antacids, iron supplements, or multivitamins with iron, be sure to give Adcef® at least 2 hours before or 2 
hours after the supplement. 
• Iron-fortified infant formula: Adcef® may be taken with iron-fortified infant formula. Iron-fortified infant formula does not significantly 
interfere with drug absorption. The combination of iron and Adcef®  sometimes turns the stool a brick red color, this reddish 
discoloration due to the combination of iron and Adcef®  is usually not dangerous and not a cause for concern. If it does occur, red 
stool will stop when Adcef therapy is completed. 
SIDE EFFECTS: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this 
medicine.  Symptoms such as: diarrhea, rash and vomiting, vaginal moniliasis, abdominal pain, vaginitis, dyspepsia, flatulence, dry 
mouth. In the event that you experienced side effects not mentioned in this leaflet, or if there was a change in your general health, 
consult your doctor immediately.  
- If you or your child experiences any of the following side effects, stop taking Adcef and contact your doctor immediately: 
* An allergic reaction (difficulty in breathing; swelling of the lips, face, or tongue; or a rash, redness, or itching). 
* Episodes of nausea, vomiting, or diarrhea. 
* Mucous or blood in the stool; or unusual bleeding. 
RECOMMENDED DOSAGE: The usual recommended dose is according to physician’s instructions only. Do not exceed the 
recommended dosage. This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the physician. 
MISSED DOSE: If a dose is missed, take the dose or give it to your child as soon as you remember but never take a double dose. 
DIRECTIONS FOR USE: Adcef® suspension and capsules can be taken with or without food, but if stomach upset occurs take it with 
food. 
Adcef® 125 & 250 mg Oral Suspension: Invert bottle and shake powder to become loose, and then add boiled and cooled water up to 
the line in two portions shaking after each addition to obtain 60 ml of homogeneous suspension. Shake well before each use. Do not 
take for more than 10 days after reconstitution. Take care to measure the dose using a plastic measuring spoon of 10 ml.  
Adcef 300 Capsules: Do not chew! Or bite, or open the capsule. Capsules should be swallowed whole with a small amount of water.  
HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT? Complete the full course of treatment as instructed by the 
physician. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue using this medicine, before consulting your physician.  
AVOID POISONING: This medicine contains substances, which can be poisonous or fatal in large doses to children and/or infants, 
therefore must be kept out of their reach. This medicine has been prescribed for the treatment of your illness; it may harm other 
patients. Do not give this medicine to your relatives, neighbours, or anybody else. Do not take medicine in the dark! Check the label 
and the dose each time you take your medicine. 
OVERDOSE: In case of accidental overdose or if a child takes this medicine by accident, seek professional assistance or rush to a 
hospital emergency room accompanied with the medicine’s package. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a 
doctor! 
STORAGE: Store the capsules, the dry powder and reconstituted suspension at temperature not exceeding 25°C. Don’t refrigerate.  
After reconstitution, the suspension may be used for 10 days, after which any unused portion must be discarded. The container should 
be kept tightly closed, and the suspension should be shaken well before each administration. Even if kept in their original container 
and stored as recommended; medicine may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of 
doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. 
 
PRESENTATION:  
Adcef® 125 Oral Suspension: Brown glass bottle with powder for preparing 60 ml suspension with plastic measuring graduated spoon 
up to 10 ml. 
Adcef® 250 Oral Suspension: Brown glass bottle with powder for preparing 60 ml suspension with plastic measuring graduated spoon 
up to 10 ml. 
Adcef® 300 Capsules: A carton box with one milky plastic jar contains 10 & 14 capsules. 
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  التركيب الدوائي:
 ملغم من سيفدنير. ۱۲٥حتوي على يمل  ٥كل  معلق: ۱۲٥ ®ادسف
 ملغم من سيفدنير. ۲٥۰يحتوي على مل  ٥كل  معلق: ۲٥۰ ®ادسف
 ملغم من سيفدنير.   ۳۰۰على تحتوي  كبسوالت: كل كبسولة ۳۰۰ ®ادسف

 .الشبه مصنعة، ينتمي إلى مجموعة السيفالوسبورين الطيفمضاد حيوي واسع  الفعالية العالجية:
 .سيفدنيرلالحساسة للمعالجة االلتهابات الناجمة عن الجراثيم  عي االستعمال:دوا

 متى ال يجوز استعمال هذا الدواء؟
 للمرضى المعروف ان لديهم حساسية للمادة الفعالة او لمجموعة السيفالوسبورين او البنسيلين.

طفل�ك خاض�عين  أو أن�تكن�ت  إذا الكلى، أوعانيت في الماضي من خلل في وظيفة  أوطفلك  وأ أنت إذا كنت تعاني :استشارة الطبيبال يجوز استعمال هذا الدواء قبل 
 وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم. ،يحتوي على السكر معلق ®دسفاال ، فانكان طفلك مصاب بداء السكري إذا ديلزة الدم.بالكلوي  لعالج الفشل

دون استشارة الطبيب.  يجب إبالغ الطبيب قب�ل اس�تعمال ه�ذا ال�دواء إن تواج�دت ح�االت الحساس�ية لك ولطفلك والمستمر يجب تجنب العالج الطويل األمد  :التحذيرات
 (الته�ابالحيوي�ة إس�هال نتيج�ة الس�تخدام المض�ادات  م�ن يع�انيطفل�ك  ك�انكن�ت تع�اني أو إذا  ج�ب إخب�ار الطبي�ب إذايل�ديك او ل�دى طفل�ك.  ل�دواء مع�ين او طع�ام م�ا

 إعطاء نتيجة خاطئة لفحصي الجلوكوز والكيتون. إمكانيةقد يؤدي إلى هذا الدواء  تناول .القولون)
 يحتوي هذا المستحضر على الصوديوم. مالحظة:

اعل�م طبيب�ك ، ي�ةب�دون وص�فة طب تص�رفالتي  األدويةبما فيها  أخرى أدوية أيةقبل فترة وجيزة تناول  أنهيتم أوطفلك تتناولون  أو أنتكنت  إذا التداخالت الدوائية:
التي تنتمي الى المجموعات  األدويةوهذا مهم خاصة مع  األدويةما بين عدم النجاعة الناجمة عن التفاعالت  أو الجانبيةالتفاعالت لمنع وذلك الصيدالني  أو المعالج
ف�رط ح�امض  البروبنس�يد (لع�الج ،ات الت�ي تحت�وي عل�ى الحدي�دالفيتامين� ،الحدي�د ومش�تقاته ،المغنيس�يوم أومضادات الحموضة التي تحتوي على األلمني�وم التالية: 

  البول في الدم).
قب�ل  أوبع�د س�اعتين  ®دس�فالفيتامين�ات الت�ي تحت�وي عل�ى الحدي�د: يج�ب إعط�اء اال أو ،الحديد ومش�تقاته أو ،مضادات الحموضة يتناولكان طفلك  إذا كنت أو إذا •

 .من تناوله ألحد هذه األدوية على االقل ساعتين
الن الحديد المدعم الموجود ف�ي ه�ذه التركيب�ات بالحديد،  المدعماألطفال مع تركيبة الحديد المدعم مثل حليب لطفلك  ®دسفاالالحديد المدعم لألطفال: يمكن إعطاء  •

وال�ذي ال يع�د للب�راز القرمي�دي  األحم�رمع الحديد يعطي في بع�ض األحي�ان الل�ون  ®دسفولكن تداخل اال ،في الجسم ®دسفمع امتصاص االبشكل ملحوظ ال يتداخل 
 .®العالج باالدسف إكمالعادة بعد يزول فانه  خطير وان حصل

غي�ر مرغ�وب فيه�ا ق�د تح�دث أثن�اء تن�اول ه�ذا ال�دواء. مث�ال ذل�ك: ة الت�أثير الطب�ي لل�دواء ف�ان لك�ل دواء ت�أثيرات وأع�راض جانبي� إلىباإلضافة  األعراض الجانبية:
أما إذا ظهرت ل�ديك أع�راض جانبي�ة  داء الطوقيات المهبلي، آالم في البطن، التهاب مهبلي، تخمة، انتفاخ في البطن، جفاف في الفم.، القئ، الجلدي، الطفح اإلسهال

  ك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حاال.تناوللم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة ل
  عن تناول هذا الدواء وان تراجع طبيبك في الحال:  تتوقف أنالجانبية التالية يجب  األعراضأي من  عانى طفلك من وأ عانيت إذا

 الحكة).أو  االحمرار ،ظهور الطفح الجلدي أواللسان  أو ،الوجه ،تينانتفاخ في الشف ،في التنفس الحساسية (صعوبة* تفاعالت 
 .إسهال أو ،قئ ،* نوبات غثيان

 أي نزيف غير عادي.  أو ،الدم في البراز أوهور المخاط ظ* 
ه�ذا ال�دواء ف�ي فت�رات معين�ة كم�ا ح�ددها  تن�اول. يج�ب تجاوز الجرعة المحددة عدم الجرعة الموصى بها تكون حسب إرشادات الطبيب فقط. يجب  الجرعة الدوائية:

 الطبيب.
 .تناول جرعة مضاعفة ال يجبولكن  ناسب، تناول الدواء او أعطه لطفلك فور تذكرك.في حالة نسيان تناول الدواء في الوقت الم الجرعة المنسية:

 .الطعامبدون طعام، ولكن إذا حدثت اضطرا بات في المعدة جراء ذلك، يمكن تناوله مع مع أو كبسوالت ومعلق  ®يمكن تناول ادسف إرشادات االستعمال:
م�ع الخ�ض حت�ى يص�ل حج�م  ت�ينكمية كافية من الماء المغلي والمبرد على دفعأضف البودرة داخلها ثم  اقلب الزجاجة لكي تحرك معلق:ملغم   ۲٥۰و۱۲٥ ®ادسف

م��ن  أي��ام ۱۰ال��دواء بع�د  تتن��اول ال خ��ض الزجاج��ة جي�دا قب��ل ك��ل اس�تعمال.م��ن المعل��ق المتج�انس.  م�ل ٦۰العب�وة للحص��ول عل��ى المعل�ق إل��ى الخ�ط المرس��وم عل��ى 
  مل. ۱۰درجة الى موال المرفقة بالعبوةالبالستيكية  استخدام ملعقة القياساحرص على قياس الجرعة ب . تحضيره

 لكبسولة  كاملة مع قليل من الماء. ابلع ا . أو تقضم أو تفتح الكبسولة! ال تمضغ  كبسوالت: ۳۰۰ ®ادسف
عدم التوقف عن تناول العالج دون استشارة الطبيب حت�ى ل�و  كما هو مقرر من قبل الطبيب. بشكل كاملإكمال دورة العالج  كيف يمكنك المساهمة في إنجاح العالج:

 طرأ تحسن على الصحة العامة.
 أيدي جرعات عالية، لذلك يجب حفظ األدوية في مكان بعيد عن متناولبهذا الدواء يحتوي على مواد قد تكون سامة أو قاتلة لألطفال أو الرضع  لتجنب التسمم:

هذا الدواء وصف لعالج مرضك أنت لذا قد يسبب الضرر لمريض آخر. ال تعط هذا الدواء لجارك أو قريبك أو أي تهم بالتسمم. األطفال أو الرضع وذلك لتفادي إصاب
 .تناولك للدواءقبل  الجرعةو  الدواءمن  التأكدشخص آخر. ال يجوز تناول هذا الدواء في الظالم. يجب 

ال تسبب التقيؤ بدون مصطحبا معك علبة الدواء. هذا الدواء بالخطأ يجب التوجه إلى الطوارئ الطفل بتناول جرعة زائدة أو إذا قام  تناولفي حال  الجرعة الزائدة:
 تعليمات صريحة من الطبيب. 

 
يبق�ى د التحض�ير بع� الدواء ف�ي الثالج�ة.هذا درجة مئوية. ال يحفظ  ۲٥ال تتجاوز البودرة الجافة والمعلق بعد تحضيره في درجة حرارة و الكبسوالت تحفظ التخزين:

له�ذا تناول�ك ، ويجب ات�الف اي كمي�ة غي�ر مس�تعملة م�ن المعل�ق بع�د ه�ذه الم�دة. يج�ب الحف�اظ عل�ى اغ�الق العب�وة جي�دا بع�د ايام ۱۰لمدة  لالستعمالالمعلق صالحا 
لبته�ا األص�لية وت�م حفظه�ا بموج�ب اإلرش�ادات. ال تبقى األدوي�ة ص�الحة لفت�رات طويل�ة حت�ى ول�و ظل�ت ف�ي ع .استعمال، كما ويجب خض العبوة جيدا قبل كل الدواء

 الرجاء مالحظة تاريخ انتهاء صالحية المستحضر. في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء. 
 

  المحتوى:الصيدالني و الشكل
 .مل ۱۰درجة الى مع ملعقة بالستيكية م )مل ٦۰( معلق بودرة لتحضيرمع بنية اللون قنينة زجاجية  معلق: ۱۲٥ ®ادسف
 مل. ۱۰مع ملعقة بالستيكية مدرجة الى مل)  ٦۰معلق (بودرة لتحضير مع  بنية اللون  قنينة زجاجية معلق: ۲٥۰ ®ادسف
 كبسولة. ۱٤ و ۱۰عبوة بالستيكية بيضاء  تحتوي على  كبسوالت: كرتونة تحتوي على ۳۰۰®ادسف

 
 فلسطين –رام هللا  -٦۷۷ص.ب.  -ة الصناعيةالمنطق –بيتونيا  -شركة دار الشفاء لصناعة األدوية

ل -٤٤۱۸/۲۰۱٦۱۲۲٥۳۱/۳  

 نشرة للمريض
 ملزم بوصفة طبية

لبدء باالستعماليجب قراءة النشرة جيدا قبل ا  
وكبسوالت معلق ®ادسف  

 
 


	نشرة للمريض
	ادسف® معلق وكبسولات


