
Name of the product
FLUDREX Tablets & Syrup.

Composition 
• Each FLUDREX Tablet contains:
  Paracetamol 400 mg, Pseudoephedrine HCl
  30 mg, Caffeine anhydrous 32 mg and
  Chlorpheniramine maleate 3 mg.
• Each 5 ml FLUDREX Syrup contains:
  Paracetamol 120 mg, Pseudoephedrine HCl
  15 mg, and Chlorpheniramine maleate 0.75 mg.

Presentation 
FLUDREX Tablets are available in packs of 24
tablets.
FLUDREX Syrup is available in glass bottles size
of 60 & 120 ml.

Indications 
FLUDREX is particularly effective against the
symptoms of cold and flu. It contains the full
recommended dose of Paracetamol to ease
aches, pains and lower body temperature. There
is Pseudoephedrine HCl to clear a stuffy nose.
Also caffeine is added in tablets as a mild stimulant
during illness. Chlorpheniramine maleate is an
antihistamine of short duration of action with less
sedative effect than other antihistamines.
FLUDREX is used for: 
• Relieving nasal congestion and rhinorrhoea.
• Lowering temperature due to common cold & flu.
• Relieving pain and headache. 

Dosage & Administration 
FLUDREX Tablets:
For patients 12 years old and above, the usual
adult dose is one FLUDREX  tablet 3 times daily
or according to physician’s prescription.
FLUDREX Syrup: 
• Children 6-12 years:
  Two teaspoonful (10 ml), 3 times daily. Or as
  prescribed by specialized physician.

Precautions 
• For children from 6-12 years it should be dis-
   pensed on medical advise in pharmacies.
• FLUDREX Tablets should not be given to children
   under 12 years except on medical advice.
• Should not be taken with other preparation
  containing Paracetamol.
• Caution should be taken when driving or operating
  machinery, since it may cause drowsiness.

• Systemic decongestants should be used with
  caution in patients with diabetes, hypertension,
  hyperthyroidism and ischaemic heart disease.
• Should be used with caution in case of epilepsy,
  prostatic hypertrophy, urinary retention, glaucoma
  and hepatic diseases.
• Do not exceed the recommended dose.
• Consult your doctor if you have severe liver or kidney 
  problem before using this product.

Drug Interactions
• The liver toxic effects of Paracetamol may be increased
by the use of alcohol.

Contraindications 
• It should not be given for children lesser
  than 6 years old because there is no evidence
  that it works and can cause side effects, such
  as allergic reactions, effects on sleep or
  hallucinations.
FLUDREX is contraindicated in case:
• of hypersensitivity to any component of FLUDREX
  preparations.
• In patients taking Monoamine Oxidase Inhibitors
  (MAOIs).

Side Effects 
The following side effects may occur during the treatment:
somnolence, insomnia, dizziness, allergic skin
rashes, palpitations and gastrointestinal disturbances.  

Overdosage 
• In massive over dosage exceeding 10 g of paracetamol
may cause liver damage. Early symptoms may include
pallor, nausea, vomiting, (diaphoresis) and general
malaise.
• Clinical and laboratory evidence of liver damage may not
be apparent until 48 to 72 hours past ingestion. Overdose
should be promptly treated by gastric lavage followed by
intravenous N-acetylcysteine or methionine without wait-
ing for the results of plasma paracetamol levels.
• Additional antidote therapy is normally considered in
light of further plasma paracetamol levels and the time
elapsed since ingestion. In all cases of suspected
overdose, prompt medical attention is critical for adults
as well as for children, even if you do not notice any
signs or symptoms.

Storage Conditions
Store below 30°C, protect from light.
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اسم المنتج
فلودریكس أقراص وشراب. 

التركیب 
یحتوي كل قرص من أقراص فلودریكس على:

٤۰۰ ملجم  باراسیتامول، ۳۰ ملجم سودوإفیدرین ھیدروكلورید،
۳۲ ملجم كافیین أنھیدروس و ۳ ملجم كلورفینیرامین مالییت. 

تحتوي كل ٥ مل من شراب فلودریكس على:
۱۲۰ ملجم باراسیتامول، ۱٥ ملجم سودوإفیدرین ھیدروكلورید

و ۰٫۷٥ ملجم كلورفینیرامین مالییت.

العبوات 
أقراص فلودریكس متوفرة في عبوات تحتوي على ۲٤ قرص. 

شراب فلودریكس متوفر في عبوات زجاجیة حجم ٦۰ و ۱۲۰ مل.

دواعي االستعمال
یعتبر فلودریكس عالج فعال ضد أعراض البرد و اإلنفلونزا.
یحتوي فلودریكس على الجرعة المطلوبة من الباراسیتامول

إلزالة األوجاع و اآلالم و التخفیف من درجة الحرارة. ویحتوي
على سودوإفیدرین ھیدروكلورید إلزالة احتقان األنف. كما تم

إضافة الكافیین ألقراص فلودریكس بإعتباره منشط لطیف للجسم
أثناء المرض. كذلك مادة كلوفینیرامین مالییت كمادة مضادة للحساسیة

ذات مفعول قصیر األمد مع تأثیر مھدئ أقل من مضادات الحساسیة
األخرى.

یستخدم فلودریكس: 
• كمزیل الحتقان وسیالن األنف 

• كخافض للحرارة المصاحبة لنزالت البرد و اإلنفلونزا
• كمسكن لآلالم و الصداع 

الجرعة و طریقة االستعمال
أقراص فلودریكس:

للمرضى أكبر من ۱۲ سنة ینصح بتناول قرص فلودریكس
ثالث مرات یومیاً.
شراب فلودریكس:

• األطفال من ٦-۱۲ سنة:
  ۲ ملعقة صغیرة (۱۰ مل)، ثالث مرات یومیاً.

  أو حسب إرشادات الطبیب المختص.

التحذیرات
• األطفال من ٦ - ۱۲ سنة: یصرف باستشارة طبیة في

  الصیدلیات.
• ال ینصح باستخدام أقراص فلودریكس من قبل المرضى الذین

  لم تتجاوز أعمارھم ۱۲ سنة إال بإشراف الطبیب.
• یمنع تناول فلودریكس مع مستحضر آخر یحتوي على الباراسیتامول.
• یجب أخذ الحیطة و الحذر أثناء قیادة المركبات وتشغیل المكنات،

  نظراً لتأثیره المھدئ.
• یجب استعمال مضادات االحتقان الجھازیة بحذر لمرضى

  السكري، وارتفاع ضغط الدم، وزیادة إفراز ھرمونات الغدة
  الدرقیة، وأمراض القلب الموضعیة االحتباسیة. 

• یجب استعمال فلودریكس بحذر للمرضى اللذین یعانون من
  الصرع، تضخم غدة البروستاتا، االحتباس البولي، ارتفاع

  ضغط العین و أمراض الكبد.
• ال تتجاوز الجر عة المحددة.

• استشر الطبیب عند وجود قصور في وظائف الكبد وقصور
  الشدید في وظائف الكلى قبل استخدم ھذا المستحضر.

التداخل الدوائي
استخدام الباراسیتامول بالتزامن مع الكحول قد یزید من

فرصة حدوث مضاعفات على الكبد.

موانع االستعمال
• ال یعطى لألطفال األقل من ٦ سنوات لعدم ثبات فعالیتھ في

  ھذه الفترة العمریة، وألنھ قد یسبب آثار جانبیة مثل: تفاعالت
  حساسیة، التأثیر على النوم والھلوسة.

ال یجب استعمال فلودریكس للمرضى الذین یعانون من:
• فرط الحساسیة ألي من مكونات مستحضرات فلودریكس.

• یحظر استعمالھ للمرضى الذین یتلقون عالجاً بمثبطات إنزیم
  األكسیداز أحادي األمین.

األعراض الجانبیة
قد تحدث بعض األعراض الجانبیة خالل العالج ومنھا:

الشعور بالنعاس، األرق، الدوخة، الطفح الجلدي، الخفقان،
وأحیاناً بعض االضطرابات الھضمیة.

الجرعة المفرطة 
• إن استخدام جرعات مفر طة تتجاوز ۱۰ جرامات من الباراسیتامول

قد یسبب ضرر على الكبد. األعراض المبكرة لھذه األضرار ھي شحوب 
لون البشرة، غثیان، تقیؤ، زیادة في التعرق، وتوعك صحي بشكل عام.

• قد ال تظھر األعر اض السریریة و الدالئل المخبریة لتضرر الكبد
قبل مرور ٤۸ إلى ۷۲ ساعة على تناول الجرعة الزائدة. یجب

عالج حالة الجرعة الزائدة فوراً وذلك بغسیل المعدة یتبعھ استخدام دواء
اسیتیل سیستیین أو میثیونین عن طریق الحقن الوریدي وعدم انتظار نتائج

فحص مستوى الباراسیتامول في البالزما.
• بناًء على نتائج تحلیل مستوى الباراسیتامول في البالزما والمدة التي

أنقضت منذ تناول الجرعة الزائدة یتم االستمرار في استخدام مضاد التسمم.
في حال وجود اشتباه بحدوث استخدام جرعة زائدة من الباراسیتامول

یجب الحصول على عنایة طبیة فوریة لألطفال أو البالغین على السواء،
حتى وإن لم تظھر أعراض أو عالمات تدل على ذلك.

التخزین
یحفظ في درجة حرارة أقل من ۳۰˚ مئویة، بعیداً عن الضوء.

تم تحدیث النشرة بتاریخ أبریل ۲۰۱۹ 
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