
لیتو خوارزمی
برینیل®

شربت دکسترومتورفان

موارد و مقدار مصرف:
دسته دارویى: ضد سرفه غیر اوپیوئیدى

تسکین موقت سرفه بدون خلط:
کودکان 5-2  سال:7/5 میلى گرم هر 8 - 6 

ساعت حداکثر دوز مجاز روزانه: 30 میلى گرم.
کودکان 11-6 سال: 15 میلى گرم هر 8 - 6 

ساعت حداکثر دوز مجاز روزانه: 60 میلى گرم. 
کودکان باالى 12 سال و بزرگساالن: 30 میلى 

گرم هر 8 - 6 ساعت، حداکثر دوز مجاز 
روزانه: 120 میلى گرم.

موارد منع مصرف:
حساسیت به دکسترومتورفان یا هر یک از 

اجزاى دارو.
در بیماران با سرفه هاي ناشی از آسم،آمفیزم 

و مصرف سیگار.

 MAO در بیمارانى که  داروهاي مهار کننده
(ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید و 

فنلزین ) مصرف مى کنند.

مصرف در بارداري و شیردهی:
با احتیاط مصرف شود.

هشدار: 
دکسترومتورفان می تواند باعث گیجی شود، 

لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی یا کار 
با وسایلی که نیاز به هوشیاري دارد، خودداري 

نمایید.

احتیاط هاي مصرف:
در افراد با بیمارى کبدى با احتیاط مصرف 

شود.
در کودکان زیر 4 سال با احتیاط مصرف شود.

تداخل هاي دارویى:
اپرپیتانت، آتروپین، سیتالوپرام، اس 

سیتالوپرام، کلوبازام، دلوکستین، فلوکستین، 
فلووکسامین، پاروکستین، پوساکونازول، 

سلژیلین، سرترالین، ونالفاکسین، ممانتین، 
دونپزیل، فینگولیمود، ایزوکربوکسازید، 

لینزولید، فنلزین، ترانیل سیپرومین.

عوارض جانبی: 
واکنش هاى آنافیالکتیک، سندرم سروتونین،   
تشنج، افت تنفس، ناهماهنگى عضالت، توهم، 
گیجى، سرگیجه، تهوع، استفراغ، خواب آلودگی 

خفیف.

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین:
فروردین 1398

صداي مشتري:021-44545420

Lito Kharazmi

 BRINYL®
Dextromethorphan Syrup

Dosage & Indications:
Pharmacologic Category:
Non-opioid antitussives
For temporary relief of cough:
Children 2–5 years old: 7.5 mg 
every 6–8 hours. Maximum dose: 
30 mg/day.
Children 6–11 years old: 15 mg 
every 6–8 hours. Maximum dose: 
60 mg/day.
Children> 12 years old and adults: 
30 mg every 6–8 hours. Maximum 
dose: 120 mg/day.

Contraindications:
Hypersensitivity to 
dextromethorphan or any 
component of the formulation.
Coughing associated with asthma, 
emphysema, tobacco smoking.

In patients receiving traditional 
MAOIs.
Pregnancy & Breast-feeding:
Use with caution.

Warnings:
Dextromethorphan may cause 
confusion. Do not drive or operate 
machinery.

Cautions:
Use with caution in patients with 
hepatic disease.
Children under 4 years of age.

Interactions:
Aprepitant, Atropine, citalopram, 
escitalopram, clobazam, donepezil, 
memantin, duloxetine, fingolimod,
fluoxetine, fluvoxamine, 
isocarboxazid, linezolid, paroxetine, 
phenelzine, posaconazole, 
selegiline, sertraline, 
tranylcypromine, venlafaxine.
 

Side Effects:
Anaphylactic reactions, serotonin 
syndrome, seizure, respiratory 
depression, ataxia, hallucination, 
confusion, dizziness, nausea, 
vomiting, drowsiness.

Date of last authorisation and 
revision:
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