
 ™ أيراكوند

 
 

 "أيراكوند  " دواءاستخدام تعليمات 
 

 :بنية الدواء
 (مل 125م )غرا 135 ,٪ 40 بتركيز بنسبة محلول مائي  
 :وصفال

 .خفيفةرائحة ذو متجانس  كثيفسائل بني غامق 
 .كمية صغيرة من الرواسب في قاع الزجاجة تتراكمقد 

 .في صناديق من الورق المقوىمعبأة قوارير 
 :المكونات

،  A مثل فيتامين) المستخلص على مركب متعدد الفيتاميناتهذا يحتوي  .االستخراج البارومتري المائي عن طريقمن النبات  السفلييتم الحصول عليه من الجزء و( ، زانوا ميلسادوبرسيم )ستخلص نباتي مكثف من م

E  ،B6  ،K ) ،8   هيدرات ، السكريات )الحديد ، الكالسيوم ، الفوسفور ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، الكبريت ، البوتاسيوم ، السيليكون ، الفلور ، الزنك ، النحاس( ، الكربوعناصر دقيقة  -أحماض أمينية أساسية ، مكرو

 .األحادية ، أحماض البوليك والفالفونويد

 :التأثير البيولوجي
 :قدرته على بسبب وذلك على جميع أجزاء الجهاز المناعي كبيرالدواء له تأثير 

  :تحفيز إنتاج السالئف وتعزيز نشاط الخاليا المناعية الناضجة  •
  .اءتعبئة الخاليا الليمفاوية ، استقرار النخاع و الكريات الحمر  •
  جدار الخلية(؛ يعيد بناءأثير موصل )لها  ت – غشاءال ذاتمضادات األكسدة   •
  ؛التأثير األيوني ، والنويدات المشعة الملزمة وأيونات المعادن الثقيلة ؛واقيات األشعة )المواد الدبالية( ذات   •
  ؛مركبات الفالفونويد ذات التأثير الوقائي للكبد   •
  .لإلجهاد( ، يحفز مناعة غير محددةالصابونين مع نشاط أدابتوجينيك )مضاد  •

 :يتمتع الدواء بما يلي
 متنوعة من السموم )التقنية ، والبيئية ، والطبية ، والمنزلية ، بما في ذلك الكحول( ؛تأثير إزالة السموم ، وتحييد مجموعة    •

التحسس والتسمم  ، والقضاء على عملياتالدم البيضاء متعددة األشكال  العمل المضاد لاللتهابات ، عن طريق قمع اإلفراط في إطالق السيتوكينات وتقليل فرط إنتاج األجسام المضادة ، والحد من حساسية كريات• 

 الذاتي التي تحدث عندما يتم تدمير أنسجة الجسم أثناء المرض:

 تأثير مضاد للميكروبات معتدل ومضاد للفطريات.• 

لفم ، التهاب البلعوم ، التهاب المعدة ، القرحة الهضمية ، التهاب )التهاب اتأثير التئام الجروح لإلصابات والحروق واألمراض الجلدية المزمنة )التهاب الجلد العصبي ، واألكزيما ، والصدفية( واألغشية المخاطية • 

 القولون ، إلخ( ؛

  .فقري ، ويسرع التئام كسور العظامأمراض المفاصل والعمود ال والقدرة على تحفيز الغدد الكظرية ، ويحسن بنية النسيج العظمي في مرض هشاشة العظام ، • 
 :والجرعات التناولالستخدام وطريقة امؤشرات 

 .لماء الدافئ والشاي والحليب والعصير واللبناثناء تناول الوجبة عن طريق تذويبه في ايؤخذ الدواء عن طريق الفم 
٪ ، 10 بتركيز مل من محلول 20المثال ، لتحضير على سبيل  .أجزاء من الماء 3و من أيركوند ٪ 40من محلول  1أخذ جزء  يجب، محلول من ال٪ 10لتحضير :  ٪40بتركيز محلوللمن ا ٪10 محلول بتركيز تحضير

 .من الدواء غرام 0.5 يحتوي على ٪ 10 محلولملعقة من  .مالعق صغيرة( من الماء المغلي 3مل ) 15و  أيراكوند ملعقة صغيرة( من محلول 1مل ) 5خذ 
 .٪40بنسبة  أيراكوند مع ملعقتين صغيرتين من محلوله م( في مرطبان واخلطغرا 40من كريم األطفال ) ةواحد عبوة  ضع .من المرهم ٪10 تحضير

 .أسابيع 4درجة مئوية لمدة ال تزيد عن  14-10في درجة حرارة  والمرهم المحضر المحلولقم بتخزين 
التهاب المريء ، وقرحة المعدة واالثني  عندمرات في اليوم.  4-3٪  40 بتركيز محلولالمالعق صغيرة( من  2-1مل ) 10-5عن طريق الفم من الدواء دوى السموم الغذائية ، تناول ند عع .أمراض الجهاز الهضمي

رض عند مأشهر.  2-1٪ مرتين في اليوم لمدة  40 بتركيز محلولالملعقة صغيرة( من  2-1مل ) 10-5عشر ، والتهاب المعدة المفرط ونقص اإلفراز ، والتهاب األمعاء والتهاب القولون ، تناول عن طريق الفم من 

 6-3مرات في اليوم لمدة  3٪  40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5التهاب الكبد وتليف الكبد من أي مسببات ، تنكس دهني للكبد ، خلل في القناة الصفراوية ، التهاب البنكرياس ، تناول عن طريق الفم من 

 .أشهر
يوًما. في حالة التهاب  15-5مرات في اليوم لمدة  3٪  40ملعقة صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5األمراض االلتهابية الحادة في الجهاز التنفسي ، تناول عن طريق الفم من   في حالة .أمراض الجهاز التنفسي

مل من محلول  5-2جدار البلعوم الخلفي مع  غسلاليوم بعد الوجبات. بالنسبة اللتهاب الحنجرة ، يتم مرات في  6-5٪ 10مرات في اليوم ، اشطف الفم والبلعوم بمحلول  4٪ 40اللوزتين ، عالج جدران الحلق بمحلول 

مرات في اليوم )و / أو  6-5٪ في تجويف األنف 10محلول  برشأيام. في حالة التهاب األنف الحاد والمزمن )بما في ذلك الضموري( ، قم  10الوجبات لمدة تناول مرتين في اليوم بعد  ٪ )باستخدام حقنة حنجرية(10

األمراض المزمنة في الجهاز  عندشهر.  2-1٪ مرتين في اليوم لمدة 40ملعقة صغيرة( محلول  2-1مل ) 10-5دقيقة في تجويف األنف( ، في نفس الوقت تناول  20-15٪ لمدة 10سدادات قطنية مبللة بمحلول  وضع

٪ مرتين في اليوم باستخدام 1.5أشهر. استنشاق محلول  2-1أيام لمدة  5أيام بفاصل  10مرات في اليوم ، لمدة  3٪  40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5التنفسي والربو القصبي ، تناول عن طريق الفم من 

 .جهاز االستنشاق بالموجات فوق الصوتية

 سية.احسلد وامراض الجلأمراض 

ملعقة صغيرة( محلول  2-1مل ) 10-5الجلد واألغشية المخاطية( ، تناول  األمراض الجلدية المزمنة )التهاب الجلد العصبي ، األكزيما ، الصدفية( ، الحساسية )التهاب األنف ، الدمع ، الحكة ، الوذمة ، احتقان حال في

في حالة . ٪ 10بنسبة بمرهم  دقيقة و / أو دهنها  15-10لمدة  ترطيب٪ عدة مرات في اليوم على شكل 10عالج مناطق الجلد المصابة بمحلول  أيام لمدة شهر واحد. 5أيام بفاصل  10 لمدةمرات في اليوم ،  3 ¬٪ 40

 .دقيقة( ، ثم شطفها بالماء الدافئ 30-20٪ مرتين في اليوم )لمدة 40الصدفية ، يوصى بمعالجة المناطق المصابة بمحلول 
 .الشفاءأيام حتى اكتمال  5أيام بفاصل  10مرات في اليوم ، لمدة  3٪ 40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5 تناوا ، الشفاءفي حالة كسور العظام ، لتسريع : صاباتعالج اإل

 روق واألمراض القيحية االلتهابية.الح

تهاب النسيج الخلوي ، تقيح الجلد ، داء المشعرات( ، ، والحروق ، واألمراض القيحية االلتهابية في نظام الهيكل العظمي واألنسجة الرخوة )التهاب العظم والنقي ، الخراجات ، الفلغمون ، ال المعدةقرحة  في حال مرض

٪ موضعياً في جميع مراحل مرض الحروق على شكل مرطبات 10أيام. ضع محلواًل مائيًا بنسبة  5أيام بفاصل  10 لمدةمرات في اليوم ،  3٪ محلول 40ملعقة صغيرة(  2-1مل ) 10-5تناول عن طريق الفم من 

 م.حتى الشفاء التا الوقاية٪ في مرحلة 10وضمادات ، استخدم مرهًما بنسبة 

 أيام.  10يوًما بفاصل زمني  20 لمدةمرات في اليوم  3٪ 40ملعقة صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5تصلب الشرايين ولخفض مستويات الكوليسترول في الدم ، ضع  في حاالت مراض الجهاز القلبي.

 أيام. 5يوًما بفاصل  30، لمدة  مرات في اليوم 4-3٪ 40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5 تناول بعد المعاناة من النوبات القلبية )كجزء من العالج( ،

يوًما  60-30مرات في اليوم لمدة  3-2٪  40ملعقة صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5عن طريق الفم من  تناولن أمراض األورام ، والقضاء على النويدات المشعة والسموم وأمالح المعادن الثقيلة ، للوقاية م 

 .مرات في اليوم 4-2٪  40مل )ملعقتان صغيرتان( من محلول  10التسمم وحماية الكبد أثناء العالج الكيميائي اإلشعاعي ، تناول عن طريق الفم . لتقليل متالزمة يوم 30 بفاصل زمني
 مرات في اليوم. 3-2٪ 40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5مرض السكري ، يكون له تأثير معتدل على سكر الدم. تناول  في حال. الغدد الصماءأمراض 

٪ مرتين في 40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5 تناول أمراض الكلى والمسالك البولية )التهاب الحويضة والكلية ، التهاب المثانة ، التهاب اإلحليل( ، في حال .أمراض المسالك البولية وأمراض النساء

 اليوم.

مرات في اليوم ،  3-1٪  40مالعق صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5أمراض النساء )تآكل عنق الرحم ، التهاب القولون ، التهاب المهبل الجرثومي ، داء المبيضات المهبلي( ، تناول عن طريق الفم من وفي حال 

 ٪.10الليل أدخل سدادة مبللة في المهبل( بمحلول دافئ الغسل الموضعي )في 

 ر إحساس حارق ، يتم تقليل تركيز المحلول بمقدار مرتين.وظه عند

 مل(. 7-5دقيقة وميكروكليستر ) 15-10٪ على شكل حمامات دافئة لمدة 10محلول  استخدم البواسير مرض
 .مرات في اليوم 3-2 ٪40 من محلول( صغيرةملعقة  2-1مل ).  10-5 تناول العالج المركب( ضمنمرض السل )حال في  .أمراض معدية

مل  10-5٪ وتناول 10٪. في حالة حدوث تلف كبير في تجويف الفم ، اشطفه بمحلول 10مبللة بمحلول دافئ في شكل سدادات قطنية عند التهاب الفم ، التهاب اللثة ، التهاب دواعم السن موضعياً  .األسنان امراض

 6-5اليوم لمدة  ٪ مرة واحدة في 10ملعقة صغيرة( من محلول  2-1مل ) 10-5التسوس ، تناول عن طريق الفم من  عندأسابيع.  3-2٪ عن طريق الفم مرتين في اليوم لمدة 40ملعقة صغيرة( من محلول  1-2)

 أشهر.



 
 :تعليمات خاصة

 الحساسية. فحص، يوصى بإجراء  الحساسية في حال

 ٪( ، قد يعاني كبار السن من 40مل من محلول  20٪(. عند تناول جرعات كبيرة )أكثر من  40مل من محلول  1مرض حصوة المرارة )الحد األقصى للجرعة األولية للدواء هو حال في شديد ستخدم بحذر ي

 زيادتها تدريجياً ، وطبقها بعد الوجبات.قك بأو التوقف عن تناول الدواء حتى يختفي الغثيان. استأنف تناول جرعة أقل ، و الغثيان المرتبط بتأثير مفرز الصفراء. يوصى بتقليل الجرعة

 ريكوندأ خذمن المستحسن خالل الشهر األول اتباع نظام تحضيري معياري أل مراض ،األ المعاناة من في حالة 

 يوميا ملعقة صغيرة ثالث مرات 1/3 االول سبوعاأل• 

 ثالث مرات يوميا ملعقة صغيرة  1/2. بوع الثانيساأل•  

 يوميا ملعقة صغيرة ثالث مرات 1االسبوع الثالث  • 

 يوميا ملعقة صغيرة ثالث مرات 2 االسبوع الرابع • 

 الموانع:

 الفردي لمكونات المنتج والحمل والرضاعة الطبيعية. عدم التقبل

 جانبية:الثار اآل

 .محددةغير 

 شروط التخزين:

 يحفظ في مكان بارد وجاف ومحمي من الضوء. 

 :الشركة المنتجة

 شارع شاسينايا 1ناوموفكا,  ، قرية ستيرليتاماك  منطقة، باشكورتوستان ،  روسيا االتحادية،  "أيراكوند"ذ م م  

 

 


