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(Size: 210 x 160 mm)

PARACETAMOL ULTRA MEDICA
(Tablets - Syrup - Oral Drops)
COMPOSITION:
Chemically acetaminophen (Paracetamol), which is supplied
as the following forms:
• Paracetamol Ultra Medica 500:
Each tablet contains acetaminophen (Paracetamol) 500 mg.
• Paracetamol Ultra Medica 1000:
Each tablet contains acetaminophen (Paracetamol) 1000 mg.
• Paracetamol Ultra Medica Oral Drops:
Each 1 ml contains: 100 mg acetaminophen (Paracetamol).
• Paracetamol Ultra Medica Syrup:
Each 5 ml contains: 160 mg acetaminophen (Paracetamol).
MECHANISMS OF ACTION:
Analgesic- the mechanism of analgesic action has not been
fully determined. Paracetamol may act by inhibiting
prostaglandin synthesis in the central nervous system and
through a peripheral action by blocking pain impulse generation.
The peripheral action may also be due to inhibition of
prostaglandin synthesis or to the synthesis of other
substances that sensitize pain receptors to mechanical or
chemical stimulation.
Antipyretic- Paracetamol probably produces antipyresis by
acting centrally on the hypothalamic heat-regulation center to
produce peripheral vasodilation resulting in increased blood
flow through the skin, Sweating and heat loss. The central
action probably involves inhibition of prostaglandin synthesis
in the hypothalamus.

of Paracetamol may be increased by metoclopramide and
domperidone. However, concurrent use need not be avoided.
Warfarin: The anticoagulant effect of warfarin and other
coumarins may be enhanced by prolonged regular daily use of
Paracetamol with increased risk of bleeding; occasional doses
have no significant effect.
Chloramphenicol: increased plasma concentration of
chloramphenicol.
PREgNANCy & LACTATION:
Epidemiological studies in human pregnancy have shown no
ill effects due to Paracetamol used in the recommended
dosage, but patients should follow the advice of their doctor
regarding its use.
Paracetamol is excreted in breast milk but not in a clinically
significant amount.
POSOLOgy AND METHOD OF ADMINISTRATION:
Paracetamol Ultra Medica 500 mg:
Adults, the elderly and children over 12 years:
One to two tablets up to four times daily as required, up to a
maximum of 8 tablets in 24 hours.
Children 6 – 12 years:
½ to 1 tablet every 4 hours as required, to a maximum of 4
tablets in 24 hours.
Do not give to children aged less than 6 years.
Paracetamol Ultra Medica 1000 mg:
For adults and children over 12 years of age (> 40 kg):
½-1 tablet of 1000 mg orally 1-3 times a day every 4-6 hours.

THERAPEUTIC INDICATIONS:
Paracetamol is a analgesic and antipyretic, and is
recommended for the treatment of most painful and febrile
conditions, for example, headache including migraine and tension
headaches, toothache, neuralgia, backache, rheumatic and
muscle pains, dysmenorrhoea, sore throat, and for relieving the
fever, aches and pains of colds and flu. Also recommended for
the symptomatic relief of pain due to arthritis.

UNDER 2 YRS

LESS THAN 11 Kg

2-3 YRS

11-16 kg

4-5 YRS

16-21 kg

2 TSP

CONTRAINDICATIONS:
Hypersensitivity to Paracetamol or any of the other constituents.

6-8 YRS

21-28 kg

2.5 TSP

9-10 YRS

28-36 kg

3.5 TSP

11 YRS

36-40 kg

4 TSP

12 YRS & Older

40 kg And over

4-5.5 TSP

WARNINgS AND PRECAUTIONS:
Care is advised in the administration of Paracetamol to
patients with severe renal or hepatic impairment.
UNDESIRAbLE EFFECTS:
Adverse effects of Paracetamol are rare but hypersensitivity
including skin rash may occur.
INTERACTION WITH OTHER MEDICINAL PRODUCTS
AND OTHER FORMS OF INTERACTION:
Colestyramine: The speed of absorption of Paracetamol is
reduced by colestyramine.
Therefore, the colestyramine should not be taken within one
hour if maximal analgesia is required.
Metoclopramide and domperidone: The speed of absorption

USUAL DOSAGE FOR SYRUP AND ORAL DROPS
AGE

APPROXIMATE WEIGHT* ORAL DROPS**

SYRUP

10mg/kg/doses Ask your doctor
(4-5)doses/day)
1.5 TSP

Dosage may be given every 4 hours as needed but not more
than five times daily.
*If child is significantly under or over weight dosage may need
to be adjusted accordingly.
**Oral drops dropper content is 1 ml.
OvERDOSE:
Liver damage is possible in adults who have taken 10 g or
more of Paracetamol. Ingestion of 5 g or more of Paracetamol
may lead to liver damage if the patient has risk factors.

RISK FACTORS:
If the patient Is on long term treatment with carbamazepine,
phenobarbitone, phenytoin, primidone, rifampicin, St John's
Wort or other drugs that induce liver enzymes. Or b) Regularly
consumes ethanol in excess of recommended amounts.
Or c) Is likely to be glutathione deplete e.g. eating disorders,
cystic fibrosis, HIV infection, starvation, cachexia.
MANAgEMENT:
Immediate treatment is essential in the management of
Paracetamol overdose.
Treatment with activated charcoal should be considered if the
overdose has been taken within 1 hour. Plasma Paracetamol
concentration should be measured at 4 hours or later
after ingestion. Treatment with Antidote N-acetylcysteine may
be used intravenous up to 24 hours after ingestion of
Paracetamol. If vomiting is not a problem, oral Methionine may
be suitable alternative for remote areas, outside hospital.
PRESENTATION:
Paracetamol Ultra Medica 500 Tablets:
Carton box of (20 or 500) tablets, blister packed.
Paracetamol Ultra Medica 1000 Tablets:
Carton box of (20 or 500) tablets, blister packed.
Paracetamol Ultra Medica Oral Drops:
Glass bottle contains 30 ml with a plastic dropper calibrated in
the partitions of ml.
Paracetamol Ultra Medica Syrup:
Glass bottle contains 125 ml with a plastic dosing spoon.
STORAgE:
Paracetamol Ultra Medica Tablets:
Store at temperature below 25°C.
Paracetamol Ultra Medica Oral Drops:
Store at temperature between 20-25°C.
Paracetamol Ultra Medica Syrup:
Store at temperature below 30°C.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product but unlike any other products.
– 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: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: info@ultra-medica.net – www.ultra-medica.net
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باراسسيتامول الÎاميديكا
(مضشغوطات -ششراب -نقط فموية)
:ô°†ëà°ùªdG ¢UGƒNh á«FGhódG IôeõdG
هذأ ألمسستحضسر يتركب من ألمادة ألفعالة أأسسيتامينوفين (بارأسسيتامول) ويتوفر
بالعيارأت وأألشسكال ألتالية:
• باراسشيتامول التراميديكا مضشغـوطات  :٥٠٠كل مضسغوطة تحتوي  ٥٠٠ملغ
أأسسيتامينوفين (بارأسسيتامول).
• باراسشيتامول التراميديكا مضشغوطات  :١٠٠٠كل مضسغوطة تحتوي  ١٠٠٠ملغ
أأسسيتامينوفين (بارأسسيتامول).
• باراسشيتامول التراميديكا نقط فموية :كل  ١مل نقط فموية يحوي  ١٠٠ملغ
أأسسيتامينوفين (بارأسسيتامول).
• باراسشيتامول التراميديكا ششــــــراب :كل  ٥مل شســــــرأب تحوي  ١٦٠ملغ
أأسسيتامينوفين (بارأسسيتامول).
:á«FGhódG äGô«KÉCàdGh ô«KÉCàdG á«dGB
للم  :لم تحدد آألية فعله ألمسسكنة لأÓلم بشسكل كامل .لكن
الفعل الُمسشكن ل أ
يعمل ألبارأسسيتامول على تثبيط تركيب ألبروسستاغÓندين في ألجملة ألعصسبية
ألمركزية ،كما يعمل بفعل محيطي على حصسار َتَوليد ألَدْفَعات أأللمية (ألسسيالت
أأللمية) .قد يكون ألفعل ألمحيطي ناتجًا عن تثبيtط تركيب ألبروسستاغÓندين أأو
تثبيط تركيب موأد أأخرى أأو تثبيط تحسسسس ألمسستقبÓت أأللمية نحو ألمنبهات
ألميكانيكية أأو ألكيميائية.
الفعل الخافضض للحرارة :ينتج فعل ألبارأسسيتامول ألخافضس للحرأرِة من خÓل
تأاثيره ألمركزي على ألمركز ألمنظم للحرأرة في ألوطاء فيسسبب توسسعًا وعائيًا
محيطيًا يسسبب زيادة جريان ألدم نحو ألجلد ،وألتعرق وفقدأن ألحرأرة .يتضسمن
ألفعل ألمركزي ألخافضس للحرأرِة للبارسسيتامول تثبيط تركيب ألبروسستاغÓندين
في ألوطاء.
:äÉHÉÑ£à°S’G
ألبارأسسيتامول ُمسسكن أألم وخافضس للحرأرة.
يسستعمل لمعالجة معظم حالت أأللم وألحمى.
يسس ˘ت ˘ع ˘م ˘ل ل˘م˘ع˘ال˘ج˘ة صس˘دأع ألشس˘ق˘ي˘ق˘ة و ألصس˘دأع أل˘ت˘وت˘ري ،آألم أألسس˘ن˘ان ،أآللم
ألعصسبية ،آألم ألظهر ،أآللم ألعصسبية وألعضسلية ،أ ِْلتِهاُب ألَحْلق ،آألم ألدورة
ألشسهرية .كما يسستعمل في تخفيف أآللم ألناجمة عن ألتهاب ألمفاصسل.
:ÜÉÑ£à°S’G äGOÉ°†e
فرط ألحسساسسية نحو ألبارأسسيتامول أأو نحو أأي من مكوناته.
:äÉWÉ«àM’Gh äGôjòëàdG
يجب ألعناية عند إأعطاء ألبارأسسيتامول للمصسابين بضسعف شسديد في ألكلية أأو ألكبد.
:á«ÑfÉédG äGô«KÉCàdG
ت˘ع˘د أل˘ت˘أاث˘ي˘رأت أل˘ج˘ان˘ب˘ي˘ة ل˘ل˘ب˘ارأسس˘ي˘ت˘ام˘ول ن˘ادرة أل˘ح˘دوث ،ل˘ك˘ن ق˘د ي˘ح˘دث ف˘رط
ألحسساسسية بما فيها ألطفح ألجلدي.
:á«FGhódG äÓNGóàdG
ي ˘ن ˘قصس أل ˘ك ˘ول ˘يسس ˘ت ˘ي ˘رأم ˘ي ˘ن أم ˘تصس ˘اصس أل ˘ب ˘ارأسس ˘ي ˘ت ˘ام ˘ول ،ل ˘ذأ ي ˘جب ع ˘دم أأخ ˘ذ
ألكوليسستيرأمين خÓل سساعة من تناول ألبارأسسيتامول إأذأ كان ألتأاثير ألمسسكن
أألع˘ظ˘م˘ي م˘ط˘لوبًا .ق ˘د ي ˘زي ˘د مِ ˘ي ˘ت ˘وك ˘ل ˘وب ˘رأم ˘ي˘د وُدومْ˘بِ˘ي˘ِري˘ُدون م˘ن أم˘تصس˘اصس

ألبارأسسيتامول ،لذأ يجب أجتناب أسستعمالهما ألمتوأقت معًا .قد يتعزز ألتأاثير
ألمضساد للتخثر للوأرفارين وألكومارينات أألخرى بالسستعمال أليومي ألمطول
للبارأسسيتامول مما قد يزيد من خطر ألنزف .لكن ألجرعات ألمتناولة من وقت
آلخر (أخذ ألبارأسسيتامول عند أللزوم :أأحيانًا ،وليسس بشسكل مسستمر) ل تبد أأي
تأاثير مهم .قد يزيد ألبارأسسيتامول من تركيز ألكلورأمْفينيكول.
:´É°VQ’EGh πªëdG
لم تظهر ألدرأسسات ألَوَبائِsية أأي تأاثير ضسار للبارأسسيتامول عند ألحامل عند أسستعماله
ب˘ال˘ج˘رع˘ات أل˘م˘وصس˘ى ب˘ه˘ا ،ل˘ك˘ن ي˘جب ع˘ل˘ى أل˘م˘ريضس˘ات أل˘ح˘وأم˘ل إأت˘ب˘اع نصس˘ي˘حة
ألطبيب فيما يتعلق باسستعمال ألدوأء .يطرح ألدوأء مع حليب أألم لكن بكمية غير
مهمة سسريرياً.
:∫Éª©à°S’G á≤jôWh áYôédG

 مضشغوطات  ٥٠٠ملغ:البالغين واألطفال أاكبر من  ١٢سشنة:

مضسغوطة إألى مضسغوطتين أأربع مرأت يوميًا ،ألجرعة ألعظمى  ٨مضسغوطات خÓل  ٢٤سساعة.
األطفال من  ١٢ - ٦سشنة:

نصسف مضسغوطة إألى مضسغوطة أأربع مرأت يوميًا ،ألجرعة ألعظمى  ٤مضسغوطات
خÓل  ٢٤سساعة .ل يعطى لأÓطفال أأقل من عمر ٦سسنوأت.

 مضشغوطات  ١٠٠٠ملغ:البالغين واألطفال أاكبر من  ١٢سشنة (وزن أاكبر من  ٤٠كغ):

نصسف مضسغوطة  -مضسغوطة وأحدة  ١٠٠٠ملغ  ٣-١مرأت يوميًا (كل  ٦-٤سساعات).
الجرعة العادية الششراب والنقط الفموية

:ô£N πeGƒY
إأذأ ك ˘ان أل ˘م ˘ريضس ي ˘ع˘ال˘ج ب˘ال˘َك˘ارب˘ام˘ازِي˘ب˘ي˘ن ،أأو أل˘ف˘ي˘ن˘وب˘ارب˘ي˘ت˘ون ،أأو أل˘ف˘ن˘ي˘ت˘وي˘ن ،أأو
ألبريميدون ،أأو ِريفامبيسِسين أأو عشسبة سسانت جونورت أأو أأية أأدوية تحفز أألنزيمات
ألكبدية .أأو ألسستهÓك أليومي ألمفرط لإÓيثانول ،أأو حالت نضسوب ألغُلوتاَثيون
ك ˘م ˘ا ف ˘ي أضس˘ط˘رأب˘ات أألك˘ل ،أل˘َت˘َل˘ي˘tفٌ أل˘ك˘يسِس˘ّي ،ع˘دوى ف˘ي˘روسس أل˘ع˘وز أل˘م˘ن˘اع˘ي
ألبشسري ،أأعرأضس ألمْخَم َصسة أأو ألَدنَف.
:ô«HóàdG
 تعد ألمعالجة ألمباشسرة ضسرورية في حال فرط جرعة ألبارأسسيتامول.ِ
 ألمعالجة بالَفحم ألنباتي ألُمَنشsسط خÓل ألسساعة أألولى من فرط ألجرعة. قياسس تركيز ألبارأسسيتام tول ألبÓسسمي خÓل ألسساعات أألربع أألولى من تناولألجرعة ألمفرطة من ألبارأسسيتامول.
يسستعمل ألترياق  -Nأأسسيتيل سِسي ْسسَتئين وريديًا خÓل  ٢٤سساعة من تناول ألبارأسسيتامول.
 في حال عدم وجود ألقيء يعطى ِمثيونين فمويًا كبديل مناسسب( خارج ألمسستشسفى).:áÄÑ©àdG
 باراسشيتامول التراميديكا مضشغوطات :٥٠٠عبوة كرتونية تحتوي  ٢٠مضسغوطة أأو  ٥٠٠مضسغوطة مغلفة ضسمن بلسستر.
 باراسشيتامول التراميديكا مضشغوطات :١٠٠٠عبوة كرتونية تحتوي  ٢٠مضسغوطة أأو  ٥٠٠مضسغوطة مغلفة ضسمن بلسستر.
 باراسشيتامول التراميديكا نقط فموية:عبوة زجاجية تحتوي  ٣٠مل مع قطارة.
 باراسشيتامول التراميديكا ششراب:عبوة زجاجية تحتوي  ١٢٥مل مع ملعقة معيارية.
: ßØëdG •hô°T

العمر
أاقل من سشنتين

الوزن التقريبي (كغ)

النقط الفموية

الششراب

أأقل من  ١١كغ

 ١٠ملغ/كغ/جرعة
( ٥-٤جرعات يوميًا)

حسسب رأأي ألطبيب

تحفظ بدرجة حرأرة أأقل من  ٢٥درجة مئوية.

 ٣-٢سشنوات
 ٥-٤سشنوات
 ٨-٦سشنوات
١٠-٩سشنوات
 ١١سشنة
 ١٢سشنة أاو أاكبر

 ١٦-١١كغ
 ٢١-١٦كغ
 ٢٨-٢١كغ
 ٣٦-٢٨كغ
 ٤٠-٣٦كغ
 ٤٠كغ وأأكثر

 ١,٥ملعقة شساي
 ٢ملعقة شساي
 ٢,٥ملعقة شساي
 ٣,٥ملعقة شساي
 ٤مÓعق شساي
 ٥,٥-٤ملعقة شساي

يحفظ بدرجة حرأرة من  ٢٥ - ٢٠درجة مئوية.

باراسشيتامول التراميديكا مضشغوطات:
باراسشيتامول التراميديكا نقط فموية:

يمكن إأعطاء ألجرعة كل ٤سساعات وتبعًا للحاجة على أأل تتجاوز  ٥مرأت يوميًا.
في حال كون ألطفل أأقل أأو أأكثر من ألوزن بصسورة ظاهرة فيجب تعديل ألجرعة تبعاً لذلك.
إأن سسعة ألقطارة في ألنقط ألفموية هي  ١مل.
:áYôédG •ôa
قد يكون ألضسرر ألكبدي عند ألبالغين ألذين تناولوأ  ١٠غرأمات أأو أأكثر من
ألبارأسسيتامول أأما تناول  ٥غرأمات أأو أأكثر من ألبارأسسيتامول يمكن أأن يحدث
ضسررأ ً كبديًا إأذأ كان لدى ألمريضس عوأمل خطر.

باراسشيتامول التراميديكا ششراب:

يحفظ بدرجة حرأرة أأقل من  ٣٠درجة مئوية.
PK0738/01
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الـ ـدواء مسصـتحضصر ولكن ليـسس كغ ـ ـÒه مـن اŸسص ـتحضصرات.
الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفاً للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبـ ـع بدق ـة وصصف ـة الطبـي ـب وطريق ـة ا’سص ـتعمال اŸنصصـوصس ع ـليها ،وتعـ ـليمات الصص ـيد’Ê
الـذي صصـرفها لـك .فالطبـي ـب والصصـيد’ Êهـما اÿبـÒان بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج اŸـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تكرر صصرف الدواء بـدون اسصـتشصارة الطبـي ـب.
’تÎك اأ’دوية أابداً ‘ متناول أايدي اأ’طفال

(›ـلـ ـ ـسس وزراء الصصـحـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـرب )

( ا–ـ ـ ـ ـ ـ ـاد الصصـيـ ـادل ـ ـ ـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب )

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكتروني- info@ultra-medica.net :

www.ultra-medica.net

