
PACKAGE LEAFLET:  INFORMATION FOR THE USER
Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist. 
• This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their 

signs of illness are the same as yours. 
• If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed 

in this leaflet. See section 4.

In this leaflet:
1. What I-Profen Suspension is and what it is used for 
2. What you should know before taking I-Profen Suspension 
3. How to take I-Profen Suspension 
4. Possible side effects
5. How to store I-Profen Suspension 
6. Further information
7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. What I-Profen Suspension is and what it is used for 
I-Profen Suspension belongs to a group of medicines called anti-inflammatory pain killers. It can be used to 
relieve pain and inflammation in conditions such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis (including juvenile 
rheumatoid arthritis or Still's disease), arthritis of the spine, ankylosing spondylitis, swollen joints, frozen 
shoulder, bursitis, tendinitis, tenosynovitis, lower back pain, sprains and strains. 
I-Profen Suspension can also be used to treat other painful conditions such as toothache, pain after operations, 
period pain and headache, including migraine. It can also be used for the short term treatment of fever in 
children over the age of 1 year.

2. What you should know before taking I-Profen Suspension 
Please tell your doctor or pharmacist BEFORE taking any I-Profen Suspension:
• You are pregnant or planning to become pregnant, or you are breast-feeding. I-Profen Suspension may make 

it more difficult to become pregnant. You should inform your doctor if you are planning to become pregnant or 
if you have problems becoming pregnant

• You are sensitive (allergic) to any of the ingredients in the suspension. These are listed in Section 6. Some 
people may be sensitive to sodium benzoate and if you develop an unexpected rash, sore eyes, sore mouth 
or difficulty breathing whilst taking the medicine stop taking it and contact your doctor for advice

• You have, or have previously had, a stomach ulcer or other gastric complaint. Do not take I-Profen 
Suspension if you currently have a peptic ulcer (ulcer in your stomach or duodenum) or bleeding in your 
stomach, or have had two or more episodes of peptic ulcers, stomach bleeding or perforation in the past

• You have a condition which increases your tendency to bleeding
• You suffer from asthma or you have ever had an allergic reaction or suffered from wheezing after taking 

ibuprofen, aspirin or other anti-inflammatory pain killers
• You suffer from swelling and irritation inside the nose
• You suffer from liver or kidney disease
• You suffer from heart disease
Medicines such as I-Profen Suspension may be associated with a small increased risk of heart attack 
(myocardial infarction) or stroke. Any risk is more likely with high doses and prolonged treatment. Do not 
exceed the recommended dose or duration of treatment. You should discuss your treatment with your doctor or 
pharmacist before taking I-Profen Suspension if you:

- have heart problems including heart failure, angina (chest pain) or you have had a heart attack, bypass 
surgery or peripheral artery disease (poor circulation in the legs or feet due to narrow or blocked arteries)

- have any kind of stroke or think that you might be at risk of these conditions (e.g. if you have a family history 
of heart disease or stroke, high blood pressure, diabetes, high cholesterol or are a smoker)

• You have systemic lupus erythematosus (SLE, sometimes known as lupus) or a connective tissue disease 
(autoimmune diseases affecting connective tissue)

• You have chicken pox or shingles
• You have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars. Due to the content of 

sorbitol, it is not recommended for those with hereditary fructose intolerance or glucose malabsorption 
syndrome

• There is a risk of kidney damage in dehydrated children and adolescents.

Taking I-Profen with other medicines
Some medicines that are anti-coagulants (i.e. thin blood/prevent clotting e.g. aspirin/ acetylsalicyclic acid, 
warfarin, ticlodipine), some medicines that reduce high blood pressure (ACE-inhibitors such as captopril, 
beta-blockers such as atenolol, or angiotensin-II receptor antagonists such as losartan) and other medicines 
may affect or be affected by treatment with ibuprofen. You should therefore always seek the advice of your 
doctor or pharmacist before you use ibuprofen with other medicines. In particular you should tell your doctor or 
pharmacist if you are taking any of the following medicines in addition to those mentioned above:
• diuretics (water tablets)
• cardiac glycosides, such as digoxin, used to treat heart conditions
• lithium
• zidovudine (an anti-viral drug)
• steroids (used in the treatment of inflammatory conditions) 
• methotrexate (used to treat certain cancers and rheumatoid arthritis)
• medicines known as immunosuppressants such as ciclosporin and tacrolimus (used to dampen down your 

immune response)
• medicines known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), used for the treatment of depression 
• antibiotics called quinolones such as ciprofloxacin 
• aminoglycosides (a type of antibiotic)
• mifepristone

• any other ibuprofen, such as those you can buy without a prescription 
• any other anti-inflammatory pain killer, including aspirin
• cholestyramine (a drug used to lower cholesterol)
• medicines known as sulphonylureas such as glibenclamide (used to treat diabetes) 
• voriconazole or fluconazole (type of anti-fungal drugs)
• gingko biloba herbal medicine (there is a chance you may bleed more easily if you are taking this with 

ibuprofen).

Other information about I-Profen Suspension 
The suspension contains glycerine (glycerol). In high doses, glycerin may sometimes cause headache, 
stomach upset and diarrhoea. As such, you should not take more than the stated dose unless your doctor 
advises you to. 

Pregnancy and breast-feeding
The use of I-Profen Suspension whilst pregnant or breast feeding should be avoided. I-Profen Suspension 
should not be used in late (the last three months of) pregnancy and should only be taken in the first six months 
of pregnancy on the advice of your doctor. 

Driving and Using Machines
I-Profen Suspension may make you feel dizzy or drowsy. If it affects you in this way do not drive, operate 
machinery or do anything that requires you to be alert.

3. How to take I-Profen Suspension 
ALWAYS take I-Profen Suspension exactly as your doctor has told you. If you are not sure refer to the label on 
the carton or check with your doctor or pharmacist. 
Ensure the bottle is thoroughly shaken before use. 
Take with or after food.

DOSAGE:
Adults and children over 12 years: The usual dosage is 4 to 6 spoonfuls (5 ml) taken three times a day. Your 
doctor may choose to increase or decrease this depending on what you are being treated for; but no more than 
24 spoonfuls (120 ml/2400 mg) should be taken in one day. 
Children: I-Profen Suspension should NOT be taken by children weighing less than 7 kg. When used to treat 
fever, the suspension should not be used long term or given to children under the age of 1 year. 
The usual dose in children is 20 mg per kg of bodyweight each day, in divided doses. This can be given as 
follows: 
• 1-2 years: One 2.5 ml (50 mg) dose three/four times a day 
• 3-7 years: One 5 ml (100 mg) dose three/four times a day 
• 8-12 years: Two 5 ml (200 mg) doses three/four times a day 
The doctor may choose to increase this dose in children with juvenile rheumatoid arthritis. This dose should not 
exceed 40mg/kg bodyweight daily in divided doses.
You should avoid excessive use of painkillers. If you usually take painkillers, especially combinations of 
different painkillers, you may damage your kidneys, tell your doctor if you are already taking another 
painkiller before taking this medicine and your doctor will decide whether you should take this 
medicine. This risk may be increased if you are dehydrated.

If you take more I-Profen Suspension than you should 
If you have taken more I-Profen Suspension than you should, or if children have taken this medicine by 
accident always contact a doctor or nearest hospital to get an opinion of the risk and advice on action to be 
taken.
The symptoms can include nausea, stomach pain, vomiting (may be blood streaked), headache, ringing in the 
ears, confusion and shaky eye movement. At high doses, drowsiness, chest pain, palpitations, loss of 
consciousness, convulsions (mainly in children), weakness and dizziness, blood in urine, cold body feeling, and 
breathing problems have been reported. 

If you forget to take your I-Profen Suspension
Take it as soon as you remember, unless it is almost time for your next dose. If it is, do not take the missed 
dose at all. Never double up on a dose to make up for the one you have missed.

4. Possible side effects
As with all medicines, I-Profen Suspension may cause side effects, although they are usually mild and not 
everyone will suffer from them. If any side effects become serious or if you notice any side effects that are not 
listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist. You can minimise the risk of side effects by taking the 
least amount of suspension for the shortest amount of time necessary to control your symptoms. 

STOP TAKING I-Profen Suspension and seek immediate medical help if you experience:
• Signs of aseptic meningitis such as severe headache, high temperature, stiffness of the neck or intolerance to 

bright light. 
• Signs of intestinal bleeding such as 

- Passing blood in your faeces (stools/motions) 
- Passing black tarry stools 
- Vomiting any blood or dark particles that look like coffee grounds

Tell your doctor and STOP TAKING I-Profen Suspension if you experience: 
• Unexplained stomach pain (abdominal pain) or other abnormal stomach symptoms, indigestion, heartburn, 

feeling sick and/or vomiting 
• Unexplained wheezing, shortness of breath, skin rash, itching or bruising (these may be symptoms of an 

allergic reaction)
• Loss of vision, blurred or disturbed vision (visual impairment) or seeing/hearing strange things (hallucinations)
• Severe spreading skin rash (‘Stevens-Johnson Syndrome’, ‘toxic epidermal necrolysis’ and ‘erythema 

multiforme’, symptoms include severe skin rash, blistering of skin, including inside mouth, nose, and genitals, 
as well as skin peeling which may be accompanied with symptoms such as aching, headaches, and 
feverishness)

• A severe skin reaction known as DRESS syndrome can occur. Symptoms of DRESS include: skin rash, fever, 
swelling of lymph nodes and an increase of eosinophils (a type of white blood cells)

Medicines such as I-Profen Suspension have been associated with a small increased risk of high blood 
pressure, heart attack (myocardial infarction), stroke or heart failure.
Medicines such as I-Profen Suspension have in exceptional cases been associated with severe skin problems 
for patients with chicken pox or shingles.
Blood disorders such as reduction in blood cells and platelet counts – the first signs are: high temperature, sore 

throat, mouth ulcers, flu-like symptoms, bleeding from the mouth, nose, ear and the skin. Kidney problems such 
as reduced kidney function, fluid retention (oedema), inflammation of the kidney and kidney failure. Liver 
problems such as inflammation of the liver, reduced liver function and yellowing of the eyes and/or skin 
(jaundice) or severe skin reactions may occur rarely with ibuprofen.
I-Profen has also been shown to sometimes worsen the symptoms of Crohn's disease or colitis.

Other side effects 
Common (affects up to 1 in 10 people): 
• feeling dizzy or tired 
• diarrhoea, wind, constipation
• headache - if this happens while you are taking this medicine it is important not to take any other medicines 

for pain to help with this.

Uncommon (affects up to 1 in a 100 people): 
• feeling drowsy 
• feeling anxious 
• feeling a tingling sensation or ‘pins and needles’ 
• difficulty sleeping 
• hives 
• skin becomes sensitive to light 
• hearing problems 
• sneezing, blocked, itchy or runny nose (rhinitis) 
• stomach or gut ulcer, hole in the wall of the digestive tract 
• inflammation of your stomach lining 
• ringing in ears (tinnitus) 
• sensation of spinning (vertigo) 
• mouth ulcers

Rare (affects up to 1 in a 1000 people): 
• feeling depressed or confused 

Very rare (affects up to 1 in 10,000 people):
• inflammation of the pancreas

5. How to store I-PROFEN Suspension?
• Keep in a safe place, out of the reach and sight of children.
• Store below 30° C. Protect from light.
• Do not take I-PROFEN Suspension after the expiry date printed on the packaging. 
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose 
of medicines that are no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further Information
What I-PROFEN Suspension contains?
The active substance in I-PROFEN Suspension is: Each 5 ml contains 100 mg Ibuprofen 

What I-PROFEN Suspension contains?
The active substance: Each 5 ml contains 100 mg Ibuprofen

The excipients:
Glycerin, Sorbitol solution, Polysorbate 80, Microcrystalline cellulose and carboxymethylcellulose Sodium, 
Kaolin Light, Sodium benzoate, Saccharin Sodium, Methyl Paraben Sodium, Propyl Paraben Sodium, Citric 
Acid monohydrate, Carmoisine red colour, Caramel flavor powder, Orange flavor and purified water.

What I-PROFEN Suspension looks like and what are the contents of the pack
I-PROFEN Suspension is a pink suspension with caramel flavor
I-PROFEN Suspension is available in glass bottles size of 60 ml &100 ml
It is also available as I-PROFEN Tablets 200mg in packs of 20 tablets, I-PROFEN Tablets 400mg in packs of 30 
& 50 tablets and I-PROFEN Tablets 600mg in packs of 20& 40 tablets.

Not all pack size may be marketed
This insert was last revised in March 2019

7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

For reporting adverse drug reactions, please refer to the health authorities.

Review Date: IPFN(i)-032019-R2-P2

THIS IS A MEDICINE
• Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to 

instructions is dangerous for you.
• Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and instructions of the 

pharmacist who sold the medicament.
• The doctor and pharmacist are the experts in the medicines, their benefits and risks.
• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
• Keep all medicaments out of reach of children

100 mg/5 ml
Suspension



• میفبریستون
• أي مستحضرات أخرى تحتوي على إیبوبروفین، مثل ما یمكنك شراؤه بدون وصفة طبیة

• أي دواء آخر مسكن لأللم مضاد لاللتھابات، بما في ذلك األسبرین
• كولیستیرامین (دواء یستخدم لخفض الكولسترول)

• األدویة المعروفة باسم سلفونیل یوریا مثل جلیبینكالمید (تستخدم لعالج السكري)
• ڤوریكونازول أو فلوكونازول (نوع من األدویة المضادة للفطریات)

• أدویة عشبیة مثل جنكو بیلوبا (قد یكون ھناك فرصة للنزیف بسھولة إذا كنت تتناولھ مع إیبوبروفین).

معلومات أخرى عن معلق آي- بروفین
یحتوي المعلق على جلیسرین (جلیسرول). عند تناول جرعات عالیة، في بعض األحیان قد یسبب الجلیسرین صداع، اضطراب في المعدة وإسھال. 

لذلك ینبغي عدم تناول أكثر من الجرعة المذكورة ما لم ینصحك الطبیب بغیر ذلك.

الحمل والرضاعة
ینبغي تجنب استخدام معلق آي- بروفین إذا كنت حامالً أو أماً مرضعة. ینبغي عدم استخدام معلق آي- بروفین في آخر فترات الحمل (الثالثة أشھر 

األخیرة) ویمكن تناولھ فقط في األشھر الستة األولى من الحمل بناء على نصیحة الطبیب.

التأثیر على القیادة واستخدام اآلالت
قد یجعلك معلق آي- بروفین تشعر بالدوار أو النعاس. إذا شعرت بھذا التأثیر، تجنب القیادة، تشغیل اآلالت أو القیام بأي شيء یتطلب منك أن تكون 

منتبھ.

۳. كیفیة تناول معلق آي- بروفین
دائماً تناول معلق آي- بروفین حسب وصفة طبیبك. إذا لم تكن واثقا یجب علیك الرجوع للعبوة أو التحقق مع طبیبك أو الصیدلي. 

تأكد من رج العبوة جیداً قبل االستخدام. 
یمكن تناول المعلق مع أو بعد الطعام.

الجرعة:
البالغون واألطفال أكبر من ۱۲ عام: الجرعة المعتادة ھي ٤ إلى ٦ مالعق صغیرة (٥ مل) ثالث مرات یومیاً. قد یقوم طبیبك بزیادة أو خفض 

الجرعة بناء على سبب تلقى العالج بشرط أال تزید عن ۲٤ ملعقة صغیرة (۱۲۰ مل/ ۲٤۰۰ ملجم) یومیاً .
األطفال: ینبغي عدم إعطاء معلق آي- بروفین لألطفال الذین یقل وزنھم عن ۷ كجم. عند استخدامھ لعالج الحمى، ینبغي عدم استخدامھ لفترة طویلة 

أو إعطاؤه لألطفال أقل من عمر عام.
الجرعة المعتادة لألطفال ھي ۲۰ ملجم لكل كجم من وزن جسم الطفل یومیاً، مقسمة على جرعات. یمكن إعطاؤھا كالتالي:

• عام إلى عامین: جرعة واحدة ۲٫٥ مل (٥۰ ملجم)، ثالث/ أربع مرات في الیوم 
• ۳-۷ أعوام: جرعة واحدة ٥ مل (۱۰۰ ملجم)، ثالث/ أربع مرات في الیوم 

• ۸-۱۲ عام: جرعتان ٥ مل (۲۰۰ ملجم)، ثالث/ أربع مرات في الیوم 
قد یقوم الطبیب بزیادة ھذه الجرعة في األطفال الذین یعانون من التھاب المفاصل الرثواني. ینبغي أال تتجاوز ھذه الجرعة ٤۰ ملجم/ كجم من وزن 

الجسم یومیاً مقسمة على جرعات.
ینبغي تجنب اإلفراط في استخدام مسكنات األلم. إذا كنت تتناول مسكنات األلم، خاصة تركیبات المسكنات المختلفة، قد تتسبب في تلف كلیتیك، أخبر 
طبیبك إذا كنت تتناول مسكن آخر لأللم قبل أن تتناول ھذا الدواء، وسوف یقرر طبیبك ما إذا كان علیك تناول ھذا الدواء. وقد یزداد ھذا الخطر إذا 

كنت تعاني من الجفاف.

إذا تناولت معلق آي- بروفین أكثر مما یجب :
إذا تناولت معلق آي- بروفین أكثر مما یجب، أو إذا تناول األطفال ھذا الدواء بطریق الخطأ، دائما اتصل بالطبیب أو أقرب مستشفى لمعرفة 

المخاطر وأخذ المشورة بشأن اإلجراء الذي یجب اتخاذه.
قد تشمل األعراض غثیان، آالم المعدة، تقیؤ (قد یشوبھ الدم)، صداع، طنین في األذنین، ارتباك، اھتزاز حركة العین. في الجرعات العالیة، تم 
اإلبالغ عن النعاس، ألم الصدر، خفقان القلب، فقدان الوعي، تشنجات (بشكل رئیسي في األطفال)، ضعف ودوار، دم في البول، شعور ببرودة 

الجسم ، ومشاكل في التنفس.

إذا نسیت أن تتناول معلق آي- بروفین:
تناول الجرعة حال تذكرك ما لم یقترب موعد الجرعة التالیة. إذا اقترب موعد الجرعة التالیة ال تتناول الجرعة المنسیة إطالقاً. ال تتناول جرعة 

مضاعفة لتعویض الجرعة التي نسیت تناولھا.

٤. اآلثار الجانبیة المحتملة
مثل جمیع األدویة، قد یسبب معلق آي- بروفین آثار جانبیة رغم أنھا عادة ما تكون خفیفة وال یعاني منھا كل األشخاص. أخبر طبیبك أو الصیدلي 

إذا أصبح أحد اآلثار الجانبیة خطیر أو إذا الحظت أي آثار جانبیة غیر مذكورة في ھذه النشرة. یمكنك التقلیل من خطر التعرض لآلثار الجانبیة عن 
طریق تناول أقل كمیة من المعلق ألقصر فترة من الوقت الالزم للحد من األعراض.

توقف عن تناول معلق آي- بروفین واطلب المساعدة الطبیة فوراً إذا تعرضت لـ:
• عالمات التھاب السحایا العقیم مثل الصداع الشدید، ارتفاع درجة الحرارة، تصلب الرقبة، أو عدم تحمل الضوء الساطع.

• عالمات حدوث نزیف في األمعاء:
- وجود دم في البراز

- خروج براز أسود قطراني
- تقیؤ أي دماء أو جزیئات داكنة تشبة حبات القھوة

أخبر طبیبك وتوقف عن تناول معلق آي- بروفین إذا تعرضت لـ:
• ألم غیر مبرر بالمعدة أو أعراض أخرى غیر طبیعیة بالمعدة، عسر ھضم، حرقة بالمعدة (حموضة)، شعور بالغثیان و/أو تقیؤ

• صفیر وضیق في التنفس غیر مبرر، طفح جلدي، حكة أو ظھور كدمات (قد تكون أعراض حدوث تفاعل تحسسي)
• فقدان البصر، عدم وضوح أو اضطراب الرؤیة (ضعف البصر)، أو رؤیة/ سماع أشیاء غریبة (ھلوسة)

• طفح جلدي شدید االنتشار ("متالزمة ستیفینز- جونسون"، "انحالل البشرة السام" و"الحمامي عدیدة األشكال"، تشمل األعراض طفح جلدي، قرح 
بالجلد بما في ذلك داخل الفم، األنف واألعضاء التناسلیة، باإلضافة إلى تقشر الجلد الذي یصاحبھ أعراض مثل األلم، الصداع والحمى)

• قد یحدث تفاعل جلدي شدید یعرف بمتالزمة طفح األدویة مع فرط الحمضات واألعراض الجھازیة. تشمل أعراض المتالزمة ما یلي: طفح 
جلدي، حمى، تورم في الغدد اللیمفاویة وزیادة في الحمضات (نوع من خالیا الدم البیضاء)

قد ارتبطت األدویة مثل معلق آي- بروفین بزیادة طفیفة في خطر التعرض الرتفاع ضغط الدم، النوبات القلبیة (احتشاء عضلة القلب) السكتة 
الدماغیة أو فشل القلب.

وقد ارتبطت األدویة مثل معلق آي- بروفین في بعض الحاالت االستثنائیة بأمراض جلدیة شدیدة في المرضى الذین لدیھم جدیري مائي أو حزام 
ناري.

نادراً ما قد تحدث مع إیبوبروفین اضطرابات في الدم مثل انخفاض خالیا الدم وتعداد الصفائح - العالمات األولى لذلك ھي: ارتفاع حرارة الجسم، 
جفاف الحلق، قرح الفم، أعراض مشابھة لالنفلونزا، نزیف من الفم؛ األنف؛ األذنین والجلد. أمراض بالكلى مثل ضعف وظیفة الكلى، احتباس 

السوائل (وذمة)، التھاب الكلى وفشل الكلى. أمراض بالكبد مثل التھاب الكبد، ضعف وظیفة الكبد واصفرار األعین و/ أو الجلد (یرقان) أو تفاعالت 
جلدیة شدیدة.

أیضا قد تبین أن آي- بروفین أحیانا ما یتسبب في تفاقم أعراض مرض كرون أوالتھاب القولون.

اآلثار الجانبیة األخرى
الشائعة ( تصیبب حتى شخص واحد في ۱۰ أشخاص)

• شعور بالدوار أو اإلجھاد
• اسھال، ریح، امساك

• صداع - إذا حدث ذلك أثناء تناول ھذا الدواء فمن المھم أال تتناول أي أدویة أخرى لأللم لتخفیف الصداع).

غیر الشائعة ( تصیبب حتى شخص واحد في ۱۰۰ شخص)
• شعور بالنعاس

• شعور بالقلق
• شعور بإحساس التنمیل أو الوخز

• صعوبة النوم
• شرى

• حساسیة الجلد تجاه الضوء
• مشاكل بالسمع

• عطس، انسداد، حكة أو سیالن األنف (التھاب األنف)
• قرح المعدة أو األمعاء، ثقب في جدار الجھاز الھضمي

• التھاب في بطانة المعدة 
• طنین باألذن

• شعور بالدوران (دوخة)
• قرح بالفم

النادرة ( تصیبب حتى شخص واحد في ۱۰۰۰ شخص)
• شعور باالكتئاب أو االرتباك

النادرة جدا ( تصیبب حتى شخص واحد في ۱۰۰۰۰ شخص)
• التھاب البنكریاس

 
٥. كیفیة تخزین شراب آي- بروفین:

• احفظ الدواء في مكان آمن بعیداً عن متناول ونظر األطفال.
• یحفظ في درجة حرارة أقل من ۳۰ درجة مئویة. بعیداً عن الضوء .

• ال تتناول معلق آي- بروفین بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المطبوع على العبوة. تاریخ االنتھاء یشیر إلى الیوم األخیر من الشھر.
یجب أن ال یتم التخلص من األدویة عن طریق میاه الصرف الصحي أو النفایات المنزلیة. اسأل الصیدلي عن كیفیة التخلص من األدویة التي لم تعد 

مطلوبة. وسوف تساعد ھذه التدابیر على حمایة البیئة.

٦. معلومات إضافیة:
مم یتكون معلق آي- بروفین؟

المادة الفعالة: تحتوي كل ٥ مل على ۱۰۰ ملجم إیبوبروفین.

السواغ: 
جلیسرین، محلول سوربیتول، بولي سوربات ۸۰ ، میكروكریستالین سیلیولوز وصودیوم كربوكسي میثیل سیلیولوز، كاولین خفیف، بنزوات 

الصودیوم ، سكارین الصودیوم، صودیوم میثیل بارابین، صودیوم بروبیل بارابین، حمض السیتریك أحادي الماء، لون أحمر كارمویسین، بودرة 
نكھة الكارامیل، نكھة البرتقال، ماء منقى.

ما ھو الشكل الصیدلي لمعلق آي- بروفین و ما ھي محتویات العبوة؟
معلق آي- بروفین ھو معلق وردي اللون بنكھة الكرامیل.

معلق آي- بروفین متوفر في عبوات زجاجیة حجم ٦۰ و ۱۰۰ مل.
أیضا آي- بروفین متوفر على ھیئة أقراص آي- بروفین ۲۰۰ ملجم في عبوات تحتوي على ۲۰ قرص، أقراص آي- بروفین  ٤۰۰ ملجم في 

عبوات تحتوي على ۳۰ و ٥۰ قرص و أقراص آي- بروفین ٦۰۰ ملجم في عبوات تحتوي على ۲۰ و ٤۰ قرص. 

قد ال یتم التسویق لجمیع أحجام العبوات.
تم مراجعة النشرة بتاریخ مارس ۲۰۱۹

۷. لإلبالغ عن اآلثار الجانبیة
لإلبالغ عن اآلثار الجانبیة الضارة، یرجى الرجوع إلى السلطات الصحیة.

معلومات لمستخدم الدواء - النشرة الداخل�ة للمستحضر الصيدلي
اقرأ ھذه النشرة بعنایة قبل أن تبدأ في استخدام ھذا الدواء.

• احتفظ بھذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتھا مرة أخرى.
• إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

• إن ھذا الدواء قد تم وصفھ لك. ال تعطیھ ألشخاص آخرین ألنھ قد یضرھم حتى إن كان لدیھم نفس األعراض التي تعاني منھا.
• إذا تعرضت ألي آثار جانبیة؛ أخبر طبیبك أو الصیدلي. بما في ذلك أي آثار جانبیة محتملة غیر مذكورة في ھذه النشرة. انظر القسم ٤.

في ھذه النشرة:
۱. ما ھو معلق آي- بروفین وما ھي استخداماتھ

۲. ما یجب أن تعرفھ قبل أن تتناول معلق آي- بروفین
۳. كیفیة تناول معلق آي- بروفین

٤. اآلثار الجانبیة المحتملة 
٥. كیفیة تخزین معلق آي- بروفین

٦. معلومات إضافیة 
۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة 

۱. ما ھو معلق آي- بروفین وما ھي استخداماتھ 
ینتمي معلق آي- بروفین إلى مجموعة من األدویة تسمى مسكنات األلم المضادة لاللتھابات. یمكن استخدامھ لتخفیف األلم وااللتھابات في حاالت مثل 
التھاب المفاصل، التھاب المفاصل الروماتویدي (بما في ذلك التھاب المفاصل الروماتویدي الرثواني لدى األطفال أو مرض ستیل)، التھاب المفاصل 

في العمود الفقري، التھاب الفقار الالصق، تورم المفاصل، الكتف المتجمدة، التھاب الكیس الزاللي، التھاب األوتار، التھاب غمد الوتر، ألم أسفل 
الظھر، االلتواءات والشد.

كما یمكن أیضاً استخدام معلق آي- بروفین لعالج حاالت األلم األخرى مثل ألم األسنان، ألم ما بعد العملیات الجراحیة، آالم الدورة الشھریة 
والصداع بما في ذلك الصداع النصفي. ویمكن أیضا استخدامھ على المدى القصیر لعالج الحمى عند األطفال فوق عمر العام.

 
۲. ما یجب أن تعرفھ قبل أن تتناول معلق آي- بروفین 

أخبر طبیبك أو الصیدلي قبل أن تتناول معلق آي- بروفین إذا:
• كنِت حامالً أو تخططین للحمل، أو إذا كنِت أماً مرضعة. قد یزید معلق آي- بروفین من صعوبة حدوث الحمل. یجب علیِك إبالغ الطبیب إذا كنِت 

تخططین للحمل أو إذا كان لدیِك مشاكل في حدوث الحمل.
• كان لدیك حساسیة تجاه أي من مكونات المعلق، المدرجة في القسم ٦. فبعض األشخاص قد یكون لدیھم حساسیة تجاه بنزوات الصودیوم، فإذا 
ظھر علیك طفح جلدي غیر متوقع، قرح بالعین والفم أو صعوبة في التنفس أثناء تناولك الدواء، توقف عن تناول الدواء واتصل بطبیبك لطلب 

المشورة. 
• كنت مصابا في الوقت الحالي أو سبق وأن كان لدیك قرحة بالمعدة أو غیر ذلك من أمراض الجھاز الھضمي. ال تتناول معلق آي- بروفین إذا كان 

لدیك قرحة ھضمیة في الوقت الحالي (قرحة في المعدة أو اإلثنى عشر) أو نزیف في المعدة، أو حدث لك نوبتین أو أكثر من نوبات القرح 
الھضمیة، نزیف أو انثقاب في المعدة في وقت سابق.

• كان لدیك حالة مرضیة تزید من فرصة تعرضك للنزف.
• كنت تعاني من الربو أو تعرضت لتفاعل تحسسي أو عانیت من الصفیر في أي وقت مضى بعد تناول إیبوبروفین، أسبرین أو غیرھا من مسكنات 

األلم المضادة لاللتھاب.
• كنت تعاني من تورم و تھیج داخل األنف.

• كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى.
• كنت تعاني من مرض بالقلب.

إن تناول األدویة مثل معلق آي- بروفین قد یصاحبھ زیادة طفیفة في خطر اإلصابة بنوبة قلبیة (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغیة. تزداد 
احتمالیة حدوث أي خطر عند تناول المعلق بجرعات عالیة و لفترات طویلة. ینبغي عدم تجاوز الجرعة الموصي بھا أو مدة العالج. وعلیك مناقشة 

طریقة العالج مع طبیبك أو الصیدلي قبل أن تتناول معلق آي- بروفین إذا:
- كان لدیك أمراض بالقلب بما في ذلك فشل القلب، ذبحة صدریة (ألم الصدر) أو كنت قد تعرضت سابقاً لنوبة قلبیة أو جراحة التفافیة أو كان 

لدیك مرض الشرایین الطرفیة (ضعف الدورة الدمویة في الساقین أو القدمین نتیجة لضیق أو انسداد الشرایین)
- كان لدیك أي نوع من السكتات الدماغیة أو كنت معرضاً لخطر اإلصابة بتلك الحاالت (على سبیل المثال إذا كان لدیك تاریخ عائلي في أمراض 

القلب أو السكتة الدماغیة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكولسترول أو إذا كنت مدخناً).
• كان لدیك الذئبة الحمامیة الجھازیة (التي تعرف أحیاناً باسم الذئبة) أو مرض بالنسیج الضام (أمراض المناعة الذاتیة التي تؤثر على النسیج 

الضام)
• كان لدیك جدیري مائي أو حزام ناري

• أخبرك طبیبك أن لدیك عدم تحمل لبعض السكریات. ال ینصح بالمعلق لألشخاص الذین یعانون من عدم تحمل وراثی للفركتوز أو متالزمة سوء 
امتصاص الجلوكوز نظراً الحتواءه على السوربیتول.

• ھناك مخاطر حدوث تلف بالكلى في األطفال والمراھقین الذین یعانون من الجفاف.

تناول آي- بروفین مع األدویة األخرى
بعض األدویة المضادة للتخثر (أي األدویة التي تخفف من لزوجة الدم/ وتمنع التخثر مثل األسبرین/ حمض أسیتیل سالیسیلك، وارفارین، 

تیكلوبیدین)، و بعض األدویة الخافضة لضغط الدم المرتفع (مثبطات األنزیم المحول لألنجیوتنسین مثل كابتوبریل، حاصرات مستقبالت بیتا مثل 
أتینولول، أو مضادات مستقبالت األنجیوتنسین ۲ مثل لوسارتان) وكذلك أدویة أخرى قد تؤثر أو تتأثر باستخدام إیبوبروفین. لذلك ینبغي طلب 

النصیحة من الطبیب أو الصیدلي قبل استخدام إیبوبروفین مع أدویة أخرى. بصفة خاصة أخبر طبیبك أو الصیدلي إذا كنت تتناول أي من األدویة 
التالیة باإلضافة لما ذكر سابقاً:
• مدرات البول (أقراص الماء)

• الجلیكوسیدات القلبیة مثل دیجوكسین، یستخدم لعالج أمراض القلب
• اللیثیوم

• زیدوڤودین (دواء مضاد للفیروسات)
• اإلستیرویدات (تستخدم في عالج حاالت االلتھابات)

• میثوتریكسات (یستخدم لعالج أنواع معینة من السرطان والتھاب المفاصل الروماتویدي)
• األدویة المعروفة بمثبطات المناعة مثل سیكلوسبورین وتاكرولیمس (یستخدم لتھدئة استجابتك المناعیة)

• األدویة المعروفة بمثبطات إعادة امتصاص السیروتونین االنتقائیة، التي تستخدم لعالج االكتئاب
• المضادات الحیویة التي تسمى بالكینولون مثل سیبروفلوكساسین

• األمینوجلیكوسیدات (نوع من المضادات الحیویة)

أن ھذا المستحضر دواء
- الدواء مستحضر یؤثر على صحتك و استھالكھ خالفاً للتعلیمات قد یعر ضك للخطر.

- اتبع إرشادات وصفة الطبیب بتطبیق طریقة اإلستعمال على نحو صارم ودقیق وكذلك تعلیمات الصیدلي الذي قام بصرفھا أو 
بیعھا لك.

- فالطبیب والصیدلي ھما خبیران بنفع الدواء وضرره.
- ال توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العالج المحدد لك بموجب الوصفة الطبیة.

- ال تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبیة.
- إحفظ الدواء بعیدا عن متناول األطفال

         ۱۰۰ملجم/٥ مل
معلق
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