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Cetacodeine Extra

(TABLETS)

)(مضسغوطات

CoMpoSITIoN:
Each tablet contains:
Paracetamol USP
500 mg.
Codeine phosphate BP
10 mg.
Caffeine anhydrous BP
30 mg.
MECHANISM of ACTIoN & pHArMACologICAl propErTIES:
Paracetamol & codeine combine the central analgesic action of codeine-on
the CNS and the peripheral analgesic, antipyretic action of paracetamol, also
caffeine has a stimulating action on the CNS.
All these active ingredients are well absorbed orally.
Paracetamol acts through inhibiting prostaglandin synthesis in the CNS and
that explains its analgesic and antipyretic properties.
Codeine administrated orally exhibits an effective analgesic effect.
The antitussive action is reached in smaller doses.
Caffeine is a methylxanthine derived and acts on the CNS, increasing the
physical and mental activity (through stimulating brain cortex).
INDICATIoNS:
CETACODEINE EXTRA is a special formulation for strong fast pain relief
suitable for migraine, headache, rheumatic pain, toothache, neuralgia influenza, pharyrigitis, neuropathy and fever.
CoNTrAINDICATIoNS:
Hypersensitivity to one of the components and patients with impaired hepatic function. It is contraindicated in pregnant woman.
SIDE EffECTS:
Drowsiness, sleepiness, sedation, sweating, vomiting, nausea, anorexia, and
constipation.
DrUg INTErACTIoNS:
It should be used with care following medicaments:
– Narcotics.
– CNS inhibitors (including alcohol); hypnotics, tranquilizers, antihistamines.
– Anticholinergics.
wArNINgS:
– Avoid driving a motor vehicle or operating machinery when taking this drug.
– Taking this drug for long time, and in large amounts may induce habituation.
– It should be taken with care in patients with impaired renal functions.
DoSAgE & ADMINISTrATIoN:
Adults & children over 12 years: 1–2 tablets 3–4 times daily.
ovErDoSAgE:
In massive over dosage it may cause liver damage especially in eldery.
prESENTATIoN:
Box of 30 tablets.
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(Size: 98 x 160 mm)

THIS IS A MEDICAMENT

– A 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 the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its 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 medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaia – Damascus – Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net

اÎ إاكسسÚسسيتاكودئ
:التركيب

. ملغ٥٠٠
باراسسيتامول
. ملغ٣٠
كافئين ’ مائي
. ملغ١٠ كودئين فوسسفات
:آالية التأاثير والتأاثيرات الدوائية
إان الباراسسيتامول والكودائيين تجمعان التأاثير المركزي المسسكن لأللم للكودائيين والتأاثير المحيطي المسسكن
.لأللم والخافضض للحرارة للباراسسيتامول
 يؤوثر. وكل هذه المركبات جيدة ا’متصساصض عن طريق الفم.كما أان للكافئين تأاثير مؤوازر في تسسكين اأ’لم
.الباراسسيتامول عن طريق تثبيط تركيب البروسستغلندين وهذا يشسرح خواصسه الخافضسة للحرارة والمسسكنة لأللم
الكودائين ذو فعالية عالية مسسكنة لأللم ويظهر أايضساً فعالية جيدة مضسادة للسسعال في الجرعات التي ’ تسسبب فعًل
.مسسكنًا
أاما الكافئين فهو من زمرة الميتيل اكزانتينات وتأاثيره على الجملة العصسبية المركزية يؤودي إالى النشساط
.الفيزيائي وزيادة التنبيه العقلي كنتيجة لتنبيه القشسر والمناطق اأ’خرى من الدماغ
:ا’سستطبابات
،إان مسستحضسر سسيتاكودئين اكسسترا ذو تركيبة خاصسة لمعالجة اآ’’م الشسديدة والمتوسسطة ولمعالجة آا’م الشسقيقة
 آا’م، التهاب البلعوم والحرارة، أاعراضض الرشسح وا’نفلونزا، آا’م اأ’سسنان، عسسر الطمث، آا’م الرثية،الصسداع
.اأ’عصساب
:مضسادات ا’سستطباب
 يجب أان ’ يسستعمل هذا المركب لألشسخاصض الذين لديهم حسساسسية تجاه أاحد مركباته أاو المصسابين بقصسور.كبدي
. ’ يعطى للحوامل:التأاثيرات الجانبية
، وغثيان، تعرق، تهدئة، دوار،تأاثيراته الجانبية نادرة ولكن قد يسسبب سسيتاكودئين اكسسترا اإ’حسساسض بالنعاسض
. فقدان شسهية، امسساك،إاقياء
:ت الدوائيةÓالتداخ
:يجب الحذر عند اسستعمال سسيتاكودئين اكسسترا مع اأ’دوية التالية
. مسسكنات اآ’’م المركزية مضسادات، مضسادات الهسستامين، المهدئات، اأ’دوية المنومة: مثبطات الجملة العصسبية (بما فيها الكحول) مثل.التشسنج
:التحذيرات
.أاخذ الحذر عن قيادة السسيارات والعمل على اآ’’ت
.أاخذ الدواء لفترات طويلة وبكميات كبيرة قد يؤودي إالى ا’عتياد على الدواء
.أاخذ الحذر عند إاعطائه لمرضسى القصسور الكلوي
:الجرعة وطريقة ا’سستعمال
.) مرات يوميًا٤-٣( ) مضسغوطة٢-١( : سسنة١٢ البالغين واألطفال فوق
.أاما الجرعات العالية فإانه يمكن أان يتظاهر بأاذية كبدية وخاصسة لدى الكهول
:العبوة
. ظروف من البليسستر) في عبوة كرتونية٣(  مضسغوطة٣٠
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إان هـــــذا دواء

.فاً للتعـليمات يعـرضصك للخـطرÓكه خـÓ واسصـته،الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك
. الـذي صصـرفها لـكÊ’ وتعـليمات الصصـيد،نصصـوصس عـليهاŸاتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال ا
.ان بالـدواء ونفـعه وضصـررهÒبـÿ هـما اÊ’إان الطبـي ـب والصصـيد
.ـحددة من تلـقاء نفـسصكŸج اÓ’تقطـع م ـدة العـ
.’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة
.احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال

-

)(تعليمـ ـات ›لـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب وا–ـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب
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