
 

 

 
 

Kaliumjodid SERB 
 نوویة حوادث حصول حالة في الیود أقراص

 في أوالد  لدیك أو بالرضاعة، تقومین أو حامل، أو ،  40 سن  دون أنت ھل
 األقراص ھذه  إن. المنزل في  الیود أقراص بإبقاء إذاً  ننصحك المنزل؟

 یتم أن  ویجب نوویة حوادث حصول  حالة في المشعّ  الیود  ضد وقایة توفر
 . الرسمیة التعلیمات حسب فقط تناولھا

 
 الیود؟ أقراص تناول علینا لماذا

 الدرقیة الغدة في  امتصاصھ ویتم الھواء عبر المشع الیود ینتشر  أن یمكن نوویة، حوادث  حصول حالة في
 امتصاص تمنع الیود أقراص  إن. الملوثة والمشروبات المأكوالت تناول أو/و الملوث الھواء استنشاق عند

 من فقط تحمینا الیود أقراص  إن. الدرقیة الغدة سرطان خطر من  وتقلل الدرقیة الغدة  في المشع الیود
 . أخرى مشعة مواد أیة  ضد مفعول لھا  ولیس المشع الیود
 المھم من لذلك. یومین لمدة المنزل في للبقاء تعلیماتب دائماً  األقراص لتناول التعلیمات تترافق
 . المنزل في األقراص تخزین

 
 ؟  األقراص  تناول یجب متى
 وسائل عبر النصائح اعطاء سیتم نوویة، حوادث  حصول حال في .الرسمیة التعلیمات حسب  فقط تناولھا یجب

 . .sa.nodwww الموقع وعلى المختصة والسلطات االعالم،
 

 الیود؟ أقراص یتناول  أن یجب من
 وذلك نھصغار یرضعن واللواتي الحوامل والنساء  18 سن دون واألوالد األطفال یتناولھ أن  خصوصاً  المھم من
 الحاالت بعض في. المشع للیود التعرض بعد  الدرقیة الغدة بسرطان  یصابوا بأن خطر نسبة  أعلى لدیھم ألن

 خطر فلدیھم  40 أعمارھم تتجاوز اللذین أما.   سنة 40و 18 سن بین  ما الراشدین یتناولھ أن یمكن المعینة
 اللذین األشخاص أما . الیود أقراص لتناول بحاجة ولیسوا الدرقیة الغدة بسرطان باإلصابة جداً  قلیل

 . الیود أقراص تناول إلى  بحاجة لیسوا فھم  جراحیاً  الدرقیة الغدة بإستئصال قاموا
 حالة في األقراص تتناول أن  یجب التي السكانیة المجموعات حول إضافیة معلومات المعنیة السلطات ستوفر
 . نووي حادث حصول

 
 التي الغذائیة والمكمالت النوویة الحوادث حالة في )جودكس( الیود  أقراص بین ما التمییز یجب: ! مالحظة
 .الصیدلي فاستشر الحمل،  خالل مثال ،یومیاً  الیود على تحتوي مكمالت  ألخذ بحاجة كنت إذا. الیود على تحتوي

 

 ) ملجم  Kaliumjodid SERB )65 أقراص مقدار كم
 أتناولھا؟ أن یجب التي

 )ملجم 130(=  قرصان  :والمرضعات الحامل لمرأةا فیھم  بما  عام،  12 عمر  من  الجمیع 
  األمر، لزم إذا. األخرى السوائل أو الماء  من كافیة كمیة مع  األقراص تناول یجب

  الحلیب  أو المربى أو الفاكھة  عصیر مع وخلطھا سحقھا أو تقسیمھا أو  األقراص مضغ یمكن
 .ذلك  شابھ ما أو

 

 )ملجم 65(=  واحد قرص : سنة 12 إلى 3 عمر من األطفال
 تقسیمھ أو  القرص مضغ یمكن األمر،  لزم  إذا . األخرى  السوائل أو  الماء  من  الكثیر  مع  تناولھ  یجب 
 .   بالماء مزجھ أو  آخر، صلب شبھ طعام  أي أو المربى أو  الزبادي مع ملعقة على  وإعطائھ سحقھ أو

 قم). شربھا للطفل یمكن كمیة ( الماء من القلیل وأضف  كوب في القرص ضع: بالماء الخلط عند
 الجرعة  أعط. ذلك في بأس ال  ولكن بالكامل القرص یذوب لن  - اتقریبً  دقیقتین لمدة بتقلیبھ
 .ذلك بعد المشروبات من  الكثیر مع للطفل

 )ملجم  32.5(=  قرص 1/2:  سنوات 3 حتى شھر  عمر من األطفال
 مع  ملعقة على وإعطاؤه سحقھ  أو مضغھ  یمكن. القرص  نصف الطفل  أعط. نصفین  إلى القرص  اكسر 

 . بالماء مزجھ أو صلب  شبھ آخر  طعام أي أو  المربى أو الزبادي
 یذوب  لن . دقیقتین لمدة وقّلب الماء  من القلیل وأضف كوب،  في القرص نصف ضع: بالماء الخلط عند



 

 

 .ذلك بعد المشروبات من  الكثیر مع للطفل الجرعة أعط . جید  ھذا  ولكن  بالكامل  القرص 

 ) ملجم 16.25(=  قرص 1/4: شھر من  أقل بعمر األطفال

 ملعقة أو مل 2.5 - 2 حوالي( الماء من القلیل  وأضف كوب، في ربًعا ضع . أرباع أربعة إلى  القرص اكسر         
 أعط . جید ھذا ولكن بالكامل القرص یذوب لن  - تقریًبا دقیقتین لمدة  حرك) كافیة ستكون  الماء من صغیرة

 .ذلك بعد السوائل  من الكثیر شرب مع ملعقة  أو حقنة باستخدام للطفل الجرعة

 .ال أم طبیعیة رضاعة یرضعون كانوا إذا عما  النظر بغض الجرعة نفس األطفال أعط

 .صغیرة ملعقة استخدام ذلك من  بدال أو الصیدلیات من  الجرعات محاقن شراء یمكن : إلى ستحتاج

 
 علیك  یجب ولكن الیود، تناولھم بعد الطبیب قبل  من األطفال فحص عادة  الضروري من لیس

 في طفیفة  زیادة ھناك ألن وذلك. للطفل  الصحیة  الحالة  حول شك  أي لدیك كان إذا طبیبك استشارة
 إعطاؤھم تم الذین) شھر 1-0 بعمر( الوالدة حدیثي األطفال لدى الغذائي التمثیل انخفاض خطر

 الیود أقراص باستخدام عادة ینصح  ال األوان، قبل یولدون الذین لألطفال بالنسبة . الیود جرعة
 .الحمل من 37 األسبوع اجتیاز حتى

 
 

 :الیود  أقراص تتناول ال

 المدرجة( الدواء في األخرى المكونات  من أي أو البوتاسیوم یودید من حساسیة  لدیك كان إذا •
 ).المریض معلومات نشرة في

 
 :ذلك بعد  طبیبك استشر ولكن الیود أقراص تناول 

 
 الخاص الغذائي التمثیل الختبارات الخضوع علیك فیجب الغذائي، التمثیل في اضطراب  لدیك كان إذا •

 .تناولھا من  أسابیع 12-6 بعد بك
 أثناء الغذائي التمثیل عملیة مراقبة فیجب الغذائي، التمثیل في اضطراب ولدیك  حامالً  كنت إذا •

 . الیود تناول بعد أسبوعین مرور  من بدءً  الحمل،
 تناول بعد سوًءا  جلدك حالة تزداد فقد ) دوھرینغ مرض( الشكل الھربسي الجلد بالتھاب مصاًبا كنت إذا •

 .عالجك  یلتعد إلى طبیبك یحتاج وقد الیود
 

 بلغات معلومات أیضًا ستجد  .www.dsa.no انظر  الیود؟ أقراص بخصوص أسئلة  أي لدیك ھل
 .ھنا مختلفة
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