
KOLIK 
Oral Drops  

 
 

Prescription Only Medicine 
 

Composition: 
Each ml contains: 
Hyoscyamine Sulfate   0.125 mg  
 
Therapeutic Activity: 
Antispasmodic drug 
 
Indications: 
Kolik is indicated to treat a variety of stomach/ intestinal problems such as cramps, infant 
colic and irritable bowel syndrome. 
 
When should not this preparation be used: 
Kolik oral drops is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any ingredient 
of the drug.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Kolik oral drops, some side effects may occur during 
the course of treatment such as: 
Dizziness, drowsiness, blurred vision, dry mouth, vision problems, headache, trouble 
sleeping, constipation, flushing, dry skin. 
 
Drug Interactions: 
If the infant is taking another medicine concomitantly or if he/ she has just finished 
treatment with another medicine, the physician should be informed in order to prevent 
hazards and lack of efficacy resulting from drug interactions.  

 
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 give 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. In the case any adverse effect not mentioned in the 

leaflet develops, discontinue use and consult the physician. 
 



Dosage and Directions for Use: 
The dose is according to physician’s instructions only. 
Kolik is administered 30-60 minutes before meals or as directed by the physician. 

 
Missed Dose: 
- The missed dose should be administered as soon as you remember, unless it is the time 

for the next dose, skip the missed dose and continue as the regular dose schedule. 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30ºC. 

Presentation: 

A 10 ml plastic bottle with a dropper. 
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ك   ول
  نقط في الفم

  
 ملزم بوصفة طبية

 
  :التركيبة الدوائية

  :الواحد على ترليلالميحتوي 
  ملغم ٠ ٫١٢٥هيوسيامين سولفات       

  
  :الفاعلية العالجية
  مضاد للتشنجات

  
  :دواعي االستعمال

مرض يستعمل كوليك لعالج حاالت مختلفة من المشاكل المعوية مثل التشنجات، مغص الرّضع واألطفال، و
  .تهيّج األمعاء

  
  :العالجهذا متى يمنع استعمال 

 .مكونات الدواء ي من أل للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة كوليكيمنع استخدام 
  

  :األعراض الجانبية
: مثل تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج قد، لكوليكإضافة إلى التأثيرات العالجية المرغوبة 

رؤيِة، صداع، صعوبة في النوم، إمساك، في الّوش الرؤية، جفاف في الفم، مشاكل الدوخة، خمول، تش
  .احمرار الجلد، جفاف الجلد

  
  :التفاعالت بين االدوية

يجب  ،خرآمؤخراً من العالج بدواء  ىانتهفي نفس الوقت او  كان هناك دواء آخر موصوف للرضيعاذا 
  .لعالج التي تنتج من التفاعالت بين االدويةقلة نجاعة او بذلك لتجنب المخاطراعالم الطبيب 

   
  :لتجنب التسمم

  .احفظ االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال . 1
يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ ،تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ  ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  .مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء
  .احداث التقيؤ دون استشارة الطبيبال تحاول . 3
  .المناسبالدواء  ستخدماقرأ التعليمات لتتأكد انك ت، ودواءك في الظالم  عطال ت. 4
 .االنتهاء المذكور تاريخ الدواء بعد ستخدموال ت ،لدواءتأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية ا. 5
  .ترة التخزينلرطوبة الشديدتين خالل فاتعريض الدواء للحرارة و تجنب. 6
غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. الدواء حسب الوصفة فقط اعط. 7

  .طبيبالاعلم العالج واستخدام 



  
  :وتعليمات االستخدامالدوائية الجرعة 

  .فقط حسب إرشادات الطبيبالدوائية الجرعة  تعطى
  .حسب تعليمات الطبيبو أ دقيقة ٦٠-٣٠يعطى كوليك قبل وجباِت الطعام ب 

  
  :جرعةالفي حال نسيان 

و لكن إذا اقترب موعد ذلك مالم يكن قد حان موعد الجرعة التالية، تذكر فور المنسية الجرعة يجب اعطاء  -
  .االعتيادي الجرعات حسب جدولالجرعات ل االجرعة المنسية واكم فيجب ترك ،الجرعة التالية

  .الجرعة المنسيةلتعويض  مضاعفة الجرعةيجب عدم  -
  

  :التخزين
  .م°٣٠ - ١٥احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 

  
  :العبوة

  .  مع قطارة لم ١٠عبوة بالستيكية سعة 
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	A 10 ml plastic bottle with a dropper.

