
Bismatrol 
 Tablets  

 
Composition: 
Each tablet contains:  
Bismuth Subsalicylate   262 mg  
 
Therapeutic Activity:                                                                                                                            
Bismuth preparations. 
 
Indications: 
Bismatrol is indicated for: 
- The relief of diarrhea, nausea, flatulance, spasmodic abdominal pain and indigestion  
- The prevention of traveler’s diarrhea. 
 
When Should This Preparation Not Be Used: 
 Bismatrol is contraindicated in the following conditions: 
- Known hypersensitivity to Bismuth Subsalicylate or other salicylates   
- If you are taking another salicylate, including aspirin                
- If you are under 20 years old and suffer from diseases associated with fever such as flu and  
  chickenpox (For fear of Reye's syndrome) 
- The treatment of nausea caused by a structural defect in the digestive system in children and 

adolescents 
- If you suffer from gastric ulcer, bleeding, bloody or black stool.  
 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting Treatment: 
- If you are pregnant or breast-feeding 
- If you suffer, or have suffered in the past from impaired function of the: Respiratory system (e.g. 

asthma), kidney/urinary system, digestive system, (e.g. gastric ulcer), hematological system 
(e.g.coagulation, etc), gout, diabetes, dehydration (dry mouth, thirst, dizziness), fever and mucus in 
stool 

- If you are sensitive to any food or medicine. 
 
Warnings and Precautions: 
- Consult your doctor if there is no improvement in your condition within 2 days or if the diarrhea 
  is accompanied by a high fever, tinnitus or hearing loss       
- Do not use Bismatrol frequently, or for long periods of time without consulting your doctor 
- Do not drink wine or alcoholic beverages during treatment with Bismatrol. 
 
Side Effects: 
 In addition to the desired effects of Bismatrol, some side effects may occur during the course of   
 treatment. 
 
Stop the treatment and contact a doctor immediately if the following symptoms appear: 
Weakness, convulsions, respiratory problems, blurred vision, confusion, tinnitus, or hearing loss 
and severe constipation 
 
Stop the treatment and contact a doctor as soon as possible if: You experience symptoms of 
overdose such as somnolence, headache, or in case of diarrhea accompanied by fever 
 
Additional side effects: Constipation, diarrhea, nausea and a change in the color of the tongue or 
stool. 
 



In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in 
your general health, consult your physician immediately. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine, inform your physician in order to prevent hazards and lack of efficacy resulting 
from drug interactions. This is especially important for the following drugs: Anticoagulants, 
Antidiabetic agents, Anti-gout medicines (Probenecid or Sulfinpyrazone), Aspirin and Salicylates, 
Tetracyclines and Arthritis medicines.  
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children 
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at an 

 emergency and take the remaining medicine with you 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are using the   

 right medication 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
7. Use the drug only as prescribed.  
 
 Recommended Dosage:  
- Adults and children  above 12 years old: 1 dose (2 tablets) every 30 to 60 minutes as required, up to 

8 doses per 24 hours 
- Children below 12 years old: Consult a doctor. 

 
Direction For Use:  
- Swallow the tablet with water; do not chew it (If required, you may crush the tablet and swallow it 

immediately) 
- Bismatrol can be taken with or without food 
- Drink plenty of caffeine-free beverages to overcome the loss of fluids caused by diarrhea 
- Don't exceed the recommended dose. 
 

Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is almost the time for your next dose, 

skip the missed one and continue as your regular dose schedule 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15-30ºC, in a tightly closed container.  
 
Presentation: 
A box of 30 tablets. 
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  بیزماترول
  أقراص

  
  التركیبة الدوائیة:

   یحتوي القرص الواحد على:
  ملغم ٢٦٢   بیزموث سبسالیسیالت

  
  الفاعلیة العالجیة:

  .بیزموثمستحضرات 
  

  االستعماالت:
  یستخدم بیزماترول في الحاالت التالیة:

  عسر الھضمو  المعدة آالم مغص الغازات، ،الغثیان ،اإلسھال التخفیف من -
  من إسھال المسافر. الوقایة -
   

  العالج:ھذا متى یمنع استعمال 
  بیزماترول في الحاالت التالیة:یمنع استخدام 

  وجود حساسیة معروفة للبیزموث سبسالیسیالت أو السالیسیالت األخرى -
  األسبرین من بینھاإذا كنت تتناول سالیسیالت أخرى،  -
ً من متالزمة راي)(الجدري بحرارة مثل اإلنفلونزا و سنة و تعاني من أمراض مصحوبة  ٢٠إذا كنت أقل من  -   خوفا
  األطفال و البالغینفي الجھاز الھضمي لدى  خللسببھ  ان الذيمعالجة الغثی -
  .براز دموي أو أسود ،فینز معدیة، قرحةكنت تعاني من  إذا -
  
   تستخدم ھذا الدواء دون استشارة طبیبك قبل بدء العالج:ال
ً أوإذا  -   مرضعة كنت حامال
 قرحة(مثل  الجھاز الھضمي الكلى/الجھاز البولي، ربو)،التنفسي (مثل  الجھاز من خلل في وظیفة:كنت تعاني، أو عانیت في الماضي إذا  -

  ، حمى و مخاط في البرازدوخة) عطش، السكري، جفاف (جفاف الفم، النقرس، ،ھاز الدم (مثل التخثر و ما شابھ)ج ،)معدیة
  ن حساسیة ألي طعام أو دواء.تعاني م إذا كنت -
  

  :االحتیاطاتالتحذیرات و 
  طنین في األذن أو فقدان السمع طبیبك إذا لم یطرأ تحسن على حالتك خالل یومین أو إذا ترافق اإلسھال مع حمى مرتفعة، إستشر -
  طبیبك استشارة بدون أحیان متقاربة أو لفترات طویلةال تستخدم بیزماترول في  -
  .خالل فترة العالج ببیزماترول النبیذ أو المشروبات الكحولیة ب تقم بشرال -
  

  األعراض الجانبیة:
 .إضافة إلى التأثیرات العالجیة المرغوبة لبیزماترول، قد تحدث بعض األعراض الجانبیة خالل فترة العالج

  
ً إذا ظھرت األعراض التالیة:أوقف العالج و راجع  طنین في  رتباك،ا عدم وضوح الرؤیة، یة،مشاكل تنفس ت،تشنجا ضعف، طبیب فورا

  و إمساك حاد أو فقدان السمع، األذن،
  

أو في حالة اإلسھال  ،الصداع جرعة زائدة مثل النعاس،عانیت من أعراض  في أسرع وقت ممكن إذا:أوقف العالج و راجع طبیب 
  المصحوب بحرارة

  
  غثیان و تغیر في لون اللسان أو البراز إسھال، إمساك، أعراض جانبیة إضافیة:

  
. ً  في حال عانیت أعراض جانبیة غیر مذكورة في ھذه النشرة، أو إذا كان ھناك تغیر في وضعك الصحي العام، استشر طبیبك فورا

  
  التفاعالت بین االدویة:

ً من العالج بدواء آخر كنت تستخدم دواءً  إذا طبیبك بذلك لتجنب المخاطر وقلة نجاعة العالج أعلم  ،آخر في نفس الوقت أو انتھیت مؤخرا
 التي تنتج من التفاعالت بین األدویة.ھذا مھم خاصة لألدویة التالیة: مضادات التخثر، مضادات السكري، األدویة المضادة للنقرس

  وأدویة الروماتیزم. سالیساالت، التیتراسیكلین و ، أسبیرین،(بروبینیساید أو سلفینبیرازون)
 
 



 
 
 

  ب التسمم:لتجن
ً عن متناول أیدي األطفال ١   . إحفظ الدواء بعیدا
  یجب التوجھ مباشرة الى قسم الطوارئ مع أخذ ،تناول طفل الدواء عن طریق الخطأ ذاإأو ذا تناولت جرعة زائدة . إ٢

  الكمیة المتبقیة من الدواء    
  . ال تحاول إحداث التقیؤ دون استشارة الطبیب ٣
  ي الظالم و اقرأ التعلیمات لتتأكد أنك تأخذ الدواء الموصوف لك . ال تتناول دواءك ف٤
 . انتبھ دائما لتاریخ نھایة صالحیة الدواء وال تأخذ الدواء بعد تاریخ اإلنتھاء المذكور٥
  لرطوبة الشدیدتین خالل فترة التخزین اتعریض الدواء للحرارة و تجنب. ٦
  .  تناول الدواء حسب الوصفة فقط. ۷
  

 لموصى بھا:الجرعة ا
  ساعة ٢٤جرعات خالل  ٨ حتى ،عند اللزوم دقیقة ٦٠إلى  ٣٠جرعة واحدة (قرصان) كل  سنة:١٢البالغین واألطفال أكبر من  -
  .استشر طبیب :سنة١٢األطفال أقل من -

  
  :تعلیمات االستخدام

ً)یمكنك طحن القرص و بلعھ ف إذا لزم األمر، ( غھال تقم بمض ;القرص مع الماء قم ببلع -   ورا
  یمكن تناول بیزماترول مع أو بدون طعام -
  فقدان السوائل الناتج عن اإلسھالى الكثیر من المشروبات الخالیة من الكافیین للتغلب عل قم بشرب -
  .ال تتجاوز الجرعة الموصى بھا -
 

  جرعة:الفي حال نسیان 
  یة، اترك الجرعة المنسیة وأكمل حسب جدول الجرعات االعتیادي ولكن ٳذا إقترب موعد الجرعة الثان ،المنسیة حالما تتذكرالجرعة  خذ -
  .فة الجرعة لتعویض الجرعة المنسیةال تقم بمضاع -
  

  التخزین:
  .في عبوة محكمة اإلغالق ،م°٣٠ - ١٥احفظ الدواء على درجة حرارة ما بین 

  
  العبوة:

  .قرص  ٣٠علبة تحتوي على 
  

  
  
  
  

                         ٨١   شارع المدارس رقم           
  ٥٨ص . ب 
  فلسطین -بیت جاال 
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