
PACKAGE LEAFLET:  INFORMATION FOR THE USER
Read this entire leaflet carefully before you start taking 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. Do not pass it on to others. It may harm them, even 

if their symptoms are the same as yours.
• If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, 

please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:
1. What are I-PROFEN Tablets and what are they used for
2. Before you take I-PROFEN Tablets
3. How to take I-PROFEN Tablets
4. Possible side effects
5. How to store I-PROFEN Tablets
6. Further Information
7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. What are I-PROFEN Tablets and what are they used for

I-PROFEN Tablets belong to a group of medicines called anti-inflammatory pain killers. They 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 Tablets can also be used to treat other painful conditions such as toothache, pain 
after operations, period pain and headache, including migraine.  

2. Before you take I-PROFEN Tablets

Please tell your doctor or pharmacist BEFORE taking any I-PROFEN Tablets If:
• You are pregnant or planning to become pregnant, or breast-feeding. I-PROFEN Tablets 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 tablets. These are listed in Section 6.
• You have, or previously had, a stomach ulcer or other gastric complaint.
Do not take I-PROFEN Tablets 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 ever had an allergic reaction or suffered from wheezing after 

taking ibuprofen, aspirin or other anti-inflammatory pain killers.
• You suffer from liver or kidney disease.
• You suffer from heart disease.
Medicines such as I-PROFEN Tablets 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. If you have heart 
problems, previous stroke or think that you might be at risk of these conditions (e.g. if you have 
high blood pressure, diabetes, high cholesterol or are a smoker) you should discuss your 
treatment with your doctor or pharmacist.
• You have systemic lupus erythematosus (SLE, sometimes known as lupus) or a connective 

tissue disease (autoimmune diseases affecting connective tissue).
• You have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars.
• There is a risk of kidney damage in dehydrated children and adolescents
Taking other medicines:
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken any other 
medicines. This includes medicines you buy without a prescription and herbal medicines 
I-PROFEN Tablets can affect the way that some medicines work and some medicines can have 
an effect on I-PROFEN Tablets.
Some medicines that are anti-coagulants (i.e. thin blood/prevent clotting e.g. aspirin/
acetylsalicyclic acid, warfarin, ticlopidine), 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 (to treat mental or psychological illnesses)
• Zidovudine (an anti-viral drug)
• Steroids (used in the treatment of inflammatory conditions)
• Methotrexate (used to treat certain cancers)
• 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 (synthetic steroid used to end the pregnancy)
• Any other ibuprofen preparations, 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 (types of anti-fungal drugs)
• Ginkgo biloba herbal medicine (there is a chance you may bleed more easily if you are taking 

this with ibuprofen). 
Pregnancy and breast feeding:
The use of I-PROFEN whilst pregnant or breast feeding should be avoided. I-PROFEN 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 tools and machinery:
I-PROFEN may make you feel dizzy or drowsy. If the tablets affect you in this way do not drive, 
operate machinery or do anything that requires you to be alert.

3. How to take I-PROFEN Tablets

Always take I-PROFEN Tablets as your doctor has told you. You should check with your doctor 
or pharmacist if you are not sure.
Take your I-PROFEN Tablets with or after food, with a glass of water. I-PROFEN Tablets should 
be swallowed whole and not chewed, broken, crushed or sucked to help prevent discomfort in 
the mouth or irritation in the throat.
DOSAGE:
Adults - The usual dosage is 600 to 1800 mg spread throughout the day. Your doctor may 
choose to increase this depending on what you are being treated for, but no more than 2400 mg 
should be taken in one day.
Children - The usual daily dosage is 20 mg per kg of bodyweight, given in divided doses. 
In cases of severe juvenile arthritis your doctor may increase the dosage up to 40 mg/kg in 
divided doses.
If you take more I-PROFEN tablets than prescribed 
You should contact a doctor or go to the nearest hospital casualty department immediately 
taking your tablets with you.
If you forgot to take I-PROFEN Tablets: 
Take them 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

Like all medicines, I-PROFEN Tablets can cause side effects, although they are usually mild and 
not everyone will suffer from them. You can minimize the risk of side effects by taking the least 
amount of tablets for the shortest period of time necessary to control your symptoms.
If you suffer from any of the following at any time during your treatment STOP TAKING 
I-PROFEN Tablets and seek immediate medical help:
• Severe headache, high temperature, stiffness of the neck or intolerance to light
• Pass blood in your faeces (stools/motions)
• Pass black tarry stools
• Vomit any blood or dark particles that look like coffee grounds.
TELL YOUR DOCTOR AND STOP TAKING THE TABLETS IF YOU EXPERIENCE:
• Unexplained stomach pain or other abnormal stomach symptoms, indigestion, heartburn, 

feeling sick and/or vomiting
• Unexplained wheezing, shortness of breath, skin rash, itching or bruising
• Yellowing of the eyes and/or skin.
• Severe sore throat with high fever
• Blurred or disturbed vision or seeing/hearing strange things.
• Fluid retention (e.g. swollen ankles)
Medicines such as I-PROFEN Tablets have been associated with a small increased risk of heart 
attack (myocardial infarction) or stroke.
Blood disorders, kidney problems, liver problems or severe skin reactions may occur rarely with 
ibuprofen.
Very rarely I-PROFEN Tablets may cause aseptic meningitis (inflammation of the protective 
membrane surrounding the brain).
Other side effects may include headache, hallucinations, dizziness, tingling of hands and feet, 
ringing in the ears, depression, confusion, difficulty sleeping, anxiety, impaired hearing, 
diarrhoea, constipation, flatulence (wind), unexpected sensitivity of the skin to the sun, tiredness, 
malaise, mood swings and swelling and irritation inside the nose.
I-PROFEN has also been shown to sometimes worsen the symptoms of Crohn’s disease or 
colitis.

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.

5. How to store I-PROFEN Tablets

• Keep in a safe place, out of the reach and sight of children. 
• Store below 25°C. Protect from light.
• Do not take I-PROFEN Tablets after the expiry date printed on the packaging. The expiry date 

refers to the last day of the month.
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 Tablets contains?
The active substance in I-PROFEN Tablets is Ibuprofen available as 200, 400 or 600 mg tablets.
I-PROFEN tablets 200
The excipients are Maize Starch, Micro Crystalline Cellulose PH 101, Talc, Magnesium Stearate, 
and Colloidal Silicon Dioxide & coating material: Opadry Pink
I-PROFEN tablets 400
The excipients are: Microcrystalline cellulose, Maize starch, Povidone k-90, Sodium starch 
glycolate, Magnesium Stearate & coating material: Opadry Pink
I-PROFEN tablets 600
The excipients are: Povidone K-90, Starch 1500, Sodium Starch glycolate, Magnesium Stearate, 
Aerosil 200 & coating material: Opadry Pink
Opadry Pink: HPMC 2910/Hypromellose, Lactose monohydrate, Titanium dioxide, 
Macrogol/PEG, Erythrosine aluminum lake, FD&C blue #2/indigo carmine, and Quinoline yellow 
aluminum lake.
What I-PROFEN Tablets looks like and what are the contents of the pack? 
I-PROFEN 200 mg Tablet is Pink colored, round, biconvex, film coated tablets with middle break 
line on one side and "KS 37" engraved on other side.
I-PROFEN 400 mg Tablet is a pink colored, round, biconvex, film coated tablets
(K7) engraved on one side and other side plain.
I-PROFEN 600 mg Tablet is Pink colored, film coated, oblong, biconvex tablet with break line on 
one side.
I-PROFEN Tablets are available in blister of PVC-film (the upper part) & aluminium foil (the lower 
part).
I-PROFEN Tablets 200mg are available in packs of 20 tablets.
I-PROFEN Tablets 400mg are available in packs of 30 & 50 tablets.
I-PROFEN Tablets 600mg are available in packs of 20& 40 tablets.
It is also available as suspension 100mg /5 ml 
Not all pack sizes may be marketed.

Review Date: IPFN(i)-112015-R1-P1

FAX: +966112057662 WEBSITE: www.sfda.gov.sa/npcE-MAIL: npc.drug@sfda.gov.sa

To contact Executive Administration for Pharmacovigilance & Crisis Management. 
Tel: +966-11-203-8222 ext 2340-2334-2354-2317-2356-2353
Toll Free Phone: 800 249 0000

7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting
Saudi Arabia, Saudi Food & Drug Authority: National Pharmacovigilance Center 

For reporting the adverse drug reactions in  other countries please refer to
the health authorities.       

200, 400 & 600mg
Tablets



• الجلیكوسیدات القلبیة،  مثل الدیجوكسین، ویستخدم لعالج أمراض القلب
• اللیثیوم (لعالج األمراض العقلیة والنفسیة)

• زیدوڤودین (دواء مضاد للفیروسات)
• الستیرویدات (المستخدمة في عالج حاالت االلتھابات)

• میثوتریكسات (یستخدم لعالج أنواع معینة من السرطان)
• األدویة المعروفة باسم مثبطات المناعة مثل سیكلوسبورین وتاكرولیموس (التي تستخدم لتھدئة استجابتك المناعیة)

• األدویة المعروفة باسم مثبطات إعادة استرداد السیروتونین االنتقائیة، وتستخدم لعالج االكتئاب
• المضادات الحیویة المسماه بالكینولون مثل سیبروفلوكساسین

• األمینوجلیكوسیدات (وھو نوع من المضادات الحیویة)
• میفبریستون (ھو ستیروید مصنع یستخدم إلنھاء الحمل)

• أي مستحضرات أخرى تحتوي على أیبوبروفین، مثل تلك التي یمكن شراؤھا بدون وصفة طبیة
• أي أدویة أخرى مضادة لاللتھابات تستخدم لعالج األلم، بما في ذلك األسبرین

• كولیستیرامین (وھو دواء یستخدم لخفض الكولسترول)
• األدویة المعروفة باسم سلفونیل یوریا مثل جلیبینكالمید (التي تستخدم لعالج مرض السكري)

• ڤوریكونازول أو فلوكونازول (أنواع من العقاقیر المضادة للفطریات)
• أدویة عشبیة مثل الجنكو بیلوبا (قد یكون ھناك فرصة للنزیف بسھولة إذا تناولتھ مع أیبوبروفین).

الحمل والرضاعة:
علیك تجنب استخدام آي- بروفین إذا كنِت حامالً أو أماً مرضعة. ال ینبغي أن تستخدمي آي-بروفین في وقت متأخر من الحمل 

(األشھر الثالثة األخیرة) وینبغي أن یؤخذ بناء على نصیحة الطبیب فقط في األشھر الستة األولى من الحمل. 
التأثیر على القیادة واستخدام اآلالت:

أقراص آي-بروفین قد تجعلك تشعر بالدوار أو النعاس. إذا كانت تؤثر علیك بھذه الطریقة فال تقم بالقیادة أو تشغیل اآلالت أو 
تفعل أي شيء یتطلب منك أن تكون في حالة تأھب.

۳. كیفیة تناول أقراص آي- بروفین

تناول أقراص آي- بروفین دائماً حسب وصفة طبیبك.  یجب علیك التحقق مع طبیبك أو مع الصیدلي إذا لم تكن واثقاً.
علیك تناول أقراص آي-بروفین مع أو بعد الطعام، مع كوب من الماء. ینبغي أن تبتلع األقراص كاملة من دون مضغ أو كسر 

أو سحق أو استحالب وذلك للمساعدة في منع الشعور باإلزعاج وعدم االرتیاح في الفم أو التھیج في الحلق.
الجرعة المعتادة تؤخذ كما یلي :

للبالغین: الجرعة المعتادة ٦۰۰ -۱۸۰۰ ملجم مقسمة خالل الیوم. ربما یختار طبیبك أن یزید الجرعة وذلك یعتمد على ما 
تحتاج أن تعالجھ، بشرط أن ال تزید الجرعة الیومیة عن ۲٤۰۰ ملجم.

األطفال: الجرعة الیومیة المعتادةھي ۲۰ ملجم لكل كیلوجرام من وزن الجسم تعطى على جرعات مقسمة. 
في الحاالت الشدیدة من التھاب المفاصل التي تحدث لألطفال قد یزید طبیبك الجرعة حتى تصل إلى ٤۰ ملجم / كجم على 

جرعات مقسمة.
إذا تناولت أقراص آي- بروفین أكثر من الكمیة الموصى بھا :

یجب علیك االتصال بالطبیب أو الذھاب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى على الفور و أخذ األقراص الخاصة بك.
إذا نسیت تناول جرعة من أقراص آي- بروفین:

عند نسیان تناول جرعة أقراص آي- بروفین یجب تناولھا حال تذكرك ما لم یقترب موعد الجرعة التالیة. إذا اقترب موعد 
الجرعة التالیة ال تأخذ الجرعة المنسیة على اإلطالق. ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعویض الجرعة التي  نسیت تناولھا.

٤. اآلثار الجانبیة المحتملة 

كما في جمیع األدویة، قد تسبب أقراص آي- بروفین تأثیرات جانبیة ومع ذلك قد ال تحدث مع كل األشخاص.
یمكنك التقلیل من حدة اآلثار الجانبیة عن طریق تناول أقل كمیة من األقراص ألقصر فترة من الوقت الالزم للحد من األعراض 

الجانبیة.
توقف عن تناول أقراص آي- بروفین وقم بطلب المساعدة الطبیة حاالً إذا عانیت أي مما یلي في أي وقت أثناء العالج:

• صداع شدید، ارتفاع درجة الحرارة، وتصلب في الرقبة أو عدم تحمل الضوء
• وجود دم في البراز

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

علیك إخبار الطبیب والتوقف عن تناول األقراص إذا حدث:
• ألم غیر مبرر بالمعدة أو غیرھا من أعراض غیر طبیعیة بالمعدة، عسر ھضم، حرقة بالمعدة (حموضة)، الشعور بالغثیان و 

/ أو التقیؤ
• صفیر وضیق في التنفس غیر مبرر، طفح جلدي، حكة أو كدمات

• إصفرار في األعین و/أو الجلد
• التھاب حاد في الحلق یصحبھ حمى شدیدة

• عدم وضوح أو اضطراب بالرؤیة أو رؤیة / سماع أشیاء غریبة
• احتباس السوائل (مثل تورم الكاحلین)

وقد ارتبطت األدویة مثل أقراص آي - بروفین مع زیادة طفیفة في خطر اإلصابة بالنوبات القلبیة (احتشاء عضلة القلب) أو 
السكتة الدماغیة.

نادراً ما قد تحدث مع إیبوبروفین اضطرابات في الدم ومشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد أو ردود فعل جلدیة حادة.
نادراً جداً ما قد تسبب أقراص آي- بروفین التھاب السحایا العقیم (التھاب الغشاء الواقي المحیط بالمخ).

األعراض الجانبیة األخرى ربما تشتمل على صداع، ھلوسة، دوخة، تنمیل باألیدي واألرجل، طنین باألذن، اكتئاب، ارتباك، 
وصعوبة النوم، وقلق، وضعف السمع، إسھال، إمساك، انتفاخ (ریح بالبطن)، حساسیة جلدیة غیر متوقعة تجاه أشعة الشمس، 

تعب، وشعور بالضیق، وتقلب المزاج وتورم وتھیج داخل األنف. 
وقد تبین أیضا أن آي- بروفین یتسبب في بعض األحیان في تفاقم أعراض مرض كرون أوالتھاب القولون.

یرجى إخبار الطبیب أو الصیدلي إذا أصبحت إحدى تلك اآلثار الجانبیة خطیرة أو إذا الحظت حدوث آثار جانبیة غیر مذكورة 
في ھذه النشرة.

٥. كیفیة تخزین أقراص آي- بروفین

• احفظ الدواء في مكان آمن بعیداً عن متناول ونظر األطفال.
• یحفظ في درجة حرارة أقل من ۲٥ درجة مئویة. بعیداً عن الضوء.

• ال تأخذ أقراص 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 أقراص آي- بروفین ؟
المادة الفعالة في أقراص آي- بروفین ھي إیبوبروفین متاحة بتركیزات ۲۰۰، ٤۰۰ أو ٦۰۰ ملجم 

أقراص آي- بروفین ۲۰۰ ملجم
السواغ: نشا الذرة، مایكروكریستالین سلیلوز، تلك، إستیرات المغنیسیوم، ثاني أكسید السیلیكون الغروي، غالف أوبادراي 

وردي اللون
أقراص آي- بروفین ٤۰۰ ملجم

السواغ: مایكروكریستالین سلیلوز، نشا الذرة ، بوفیدون ك۹۰، جلیكوالت نشا الصودیوم، إستیرات المغنیسیوم، غالف 
أوبادراي وردي اللون

أقراص آي- بروفین ٦۰۰ ملجم
السواغ: بوفیدون K90، نشا ۱٥۰۰، جلیكوالت نشا الصودیوم، إستیرات المغنیسیوم، إیروسول۲۰۰، غالف أوبادراي وردي 

اللون
محتویات الغالف: ھیدروكسي بروبایل میثیل سیلیولوز، ھیبرومیلوز، الكتوز أحادي الماء، ثاني أكسید التیتانیوم، 

ماكروجول/بولي ایثیلین جلیكول، الومنیوم اریثروسین، لون أزرق، كینولین األلومنیوم األصفر.

ما ھو الشكل الصیدلي ألقراص آي- بروفین و ما ھي محتویات العبوة؟
أقراص آي- بروفین ۲۰۰ ملجم:

"KS 37" أقراص مغلفة وردیة اللون مستدیرة ثنائیة التحدب وبھا خط فاصل في أحد األوجھ والوجھ الثاني محفور علیھ
أقراص آي- بروفین ٤۰۰ ملجم:

 (K7) أقراص مغلفة وردیة اللون مستدیرة ثنائیة التحدب وبھا وجھ محفور علیھ
أقراص آي-بروفین ٦۰۰ ملجم:

أقراص مغلفة وردیة اللون مستطیلة ثنائیة التحدب ولھا خط فاصل في أحد األوجھ.
أقراص آي-بروفین متوفرة داخل شریط مغطى بطبقة PVC  من الجھة العلویة و طبقة ألومنیوم من الجھة السفلیة.

أقراص آي - بروفین ۲۰۰ ملجم متاحة في عبوة تحتوي على ۲۰ قرص
أقراص آي - بروفین ٤۰۰ ملجم متاحة في عبوة تحتوي على ۳۰ أو ٥۰ قرص

أقراص آي - بروفین ٦۰۰ ملجم متاحة في عبوة تحتوي على ۲۰  أو ٤۰ قرص
آي- بروفین  متوافر على ھیئة معلق ۱۰۰ ملجم/٥ مل.

قد ال یتم التسویق لجمیع أحجام العبوات.

معلومات لمستخدم الدواء – النشرة الداخلیة للمستحضر الصیدلي
قم بقراءة ھذه النشرة بعنایة قبل البدء بتناول ھذا الدواء.

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

• لقد وصف ھذا العالج  خصیصاً لك بناًء على وصفة طبیة و لھذا یجب علیك عدم إعطائھ ألي شخص حتى و إن كان ھذا 
الشخص یعاني من نفس األعراض التي سبق و أن عانیت منھا. 

• قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو اإلصابة بعرض جانبي لم یتم ذكره في ھذه 
النشرة.

تحتوي ھذه النشرة على:
۱. ما ھي أقراص آي- بروفین وما ھي استخداماتھا؟

۲. قبل تناول أقراص آي- بروفین
۳. كیفیة تناول أقراص آي- بروفین

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

٦. معلومات إضافیة
۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة 

۱. ما ھي أقراص آي- بروفین وما ھي استخداماتھا؟

أقراص آي- بروفین تنتمي إلى مجموعة دوائیة تسمى مسكنات األلم المضادة لاللتھابات. وھي یمكن أن تستخدم لتخفیف األلم 
وااللتھابات في حاالت مثل التھاب المفاصل، والتھاب المفاصل الروماتویدي (بما في ذلك التھاب المفاصل الروماتویدي 

الرثواني لدى األطفال أو مرض ستیل)، والتھاب المفاصل في العمود الفقري (التھاب الفقار الالصق)، تورم المفاصل، الكتف 
المتجمدة، التھاب الكیس الزاللي، التھاب األوتار، التھاب غمد الوتر، آالم أسفل الظھر وااللتواء والشد. 

كما أن أقراص آي- بروفین یمكن أن تستخدم أیضاً لعالج حاالت األلم األخرى مثل ألم األسنان، وألم بعد العملیات، آالم الدورة 
الشھریة والصداع، بما في ذلك الشقیقة (الصداع النصفي).

۲. قبل تناول أقراص آي- بروفین

یرجى إخبار طبیبك أو الصیدلي قبل تناولك أي من أقراص آي- بروفین إذا:
• كنِت حامالً أو تخططین للحمل، أو أماً مرضعة. قد تزید أقراص آي- بروفین من صعوبة حدوث الحمل. یجب إبالغ الطبیب 

إذا كنِت تخططین للحمل أو إذا كان لدیِك مشاكل في حدوث الحمل.
• كان لدیك حساسیة تجاه أي من مكونات األقراص، والمدرجة في القسم ٦.

• كنت مصاباً أو سبق وكان لدیك قرحة بالمعدة أو غیر ذلك من أمراض الجھاز الھضمي.
ال تتناول أقراص 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 القرحة الھضمیة، ونزیف أو انثقاب في المعدة سابقاً.
• أن كان لدیك حالة مرضیة تزید من فرصة حدوث النزف.

•كنت تعاني من الربو أو كان لدیك رد فعل تحسسي أو عانیت من الصفیر في أي وقت مضى بعد تناول اإلیبوبروفین، 
األسبرین أو غیرھا من المسكنات المضادة لاللتھابات.

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

إن تناول األدویة مثل أقراص آي- بروفین قد یكون مصاحباً لزیادة طفیفة من خطر اإلصابة بالنوبات القلبیة (احتشاء عضلة 
القلب) أو سكتة دماغیة. من المرجح أن یحدث ھذا الخطر عند تناولھ بجرعات عالیة و لفترات طویلة. علیك أال تتجاوز 

الجرعة الموصى بھا أو مدة العالج. إذا كان لدیك مشاكل في القلب، أو عانیت مسبقاً من السكتة الدماغیة أو تعتقد أنك قد تكون 
معرضاً لخطر اإلصابة بھذه الحاالت (على سبیل المثال إذا كان لدیك ارتفاع في ضغط الدم، أومصاب بمرض السكري، 

أولدیك ارتفاع بالكولسترول أو كنت مدخناً) یجب مناقشة طریقة العالج مع طبیبك أو الصیدلي.
• كان لدیك الذئبة الحمامیة الجھازیة (التي تعرف أحیاناً باسم الذئبة) أو مرض بالنسیج الضام (أمراض المناعة الذاتیة التي 

تؤثر على النسیج الضام).
• قیل لك من قبل الطبیب أن لدیك حساسیة مفرطة لبعض السكریات.

• كان ھناك مخاطر حدوث تلف بالكلى في األطفال والمراھقین الذین یعانون من الجفاف.
تناول أقراص آي- بروفین مع األدویة األخرى

علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدویة أخرى بما فیھا تلك التي حصلت علیھا بدون 
وصفة طبیة و كذلك األدویة العشبیة. قد تؤثر بعض األدویة األخرى على طریقة عمل أقراص آي- بروفین أو قد تؤثر أقراص 

آي- بروفین على طریقة عمل بعض األدویة.
بعض األدویة والتي ھي مضادات التخثر (أي األدویة التي ترقق 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 أنجیوتنسین ۲ مثل لوسارتان) وكذلك األدویة األخرى والتي من 

المحتمل أن تؤثر أو تتأثر باستخدام أیبوبروفین. لذا یجب طلب النصیحة من الطبیب أو الصیدلي قبل استخدام إیبوبروفین مع 
األدویة األخرى.   

على وجھ الخصوص علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول أي مما یلي باإلضافة لما ذكر سابقاً:
• مدرات البول (أقراص الماء)

۲۰۰، ٤۰۰ و ٦۰۰ ملجم
أقراص

لإلتصال باإلدارة التنفیذیة للتیقظ و إدارة األزمات. 
۲۳٤۰-۲۳۳٤-۲۳٥٤-۲۳۱۷-۲۳٥٦-۲۳٥۳تحویلة۹٦٦۱۱۲۰۳۸۲۲۲+ھاتف: 

الھاتف المجاني: ۸۰۰۲٤۹۰۰۰۰
npc.drug@sfda.gov.sa :البرید اإللكتروني فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٥۷٦٦۲+

www.sfda.gov.sa/npc :الموقع اإللكتروني

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة
المملكة العربیة السعودیة، الھیئة العامة للغذاء والدواء: المركز الوطني للتیقظ والسالمة الدوائیة

للتبلیغ عن األعراض الجانبیة  في الدول األخرى یرجى الرجوع إلى السلطات الصحیة.
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