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Lidofrin

(Tablets)

COMPOSITION:
Each tablet contains:
– Triprolidine Hydrochloride
2.5 mg.
– Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg.
MODE OF ACTION:
Triprolidine provides symptomatic relief in condition believed to depend wholly or
partly upon the triggered release of histamine. It is a potent competitive histamine
H1 receptor antagonist of the pyrrolidine class with mild central nervous system
depressant properties which may cause drowsiness.Pseudoephedrine has direct
and indirect sympathomimetic activity and is an effective upper respiratory tract
decongestant.
INDICATIONS:
Lidofrin is indicated for the symptomatic relief of upper respiratory tract disorders
which are benefited by a combination of histamine H1 receptor antagonist and
a nasal decongestant. These include allergic rhinitis, vasomotor rhinitis, the
common cold, influenza and otitis. It may be useful in the treatment of otitis media
accompanied by secretions.
CONTRAINDICATIONS:
Lidofrin is contraindicated in individuals who have previously exhibited
intolerance to it or to any of its constituents.Lidofrin is contraindicated in patients
with severe hypertension or severe coronary artery disease. Lidofrin is
contraindication in patients who are taking or have taken monoamine oxidase
inhibitors within the preceding two weeks. The concomitant use of pseudoephedrine
and this type of product may occasionally cause a rise in blood pressure.
SIDE AND ADVERSE REACTIONS:
Central nervous system depression or excitation may occur, drowsiness being
reported most frequently. Sleep disturbances and rarely hallucinations have been
reported.
Skin rashes, with or without irritation, tachycardia and dryness of the mouth,
nose, and throat, have occasionally been reported.
Urinary retention has been reported occasionally in men receiving pseudoephedrine;
prostatic enlargement could have been an important predisposing factor.
DRUG INTERACTIONS:
Concomitant use of Lidofrin with sympathomimetic agents such as decongestants,
tricyclic antidepressants, appetite suppressants and amphetamine (like
psychostimulants), or with monoamine oxidase inhibitors which interfere with the
catabolism of sympathomimetic amines may occasionally cause a rise in blood
pressure.Because of its pseudoephedrine contents, Lidofrin may partially
reverse the hypotensive action of drugs which interfere with sympathetic activity
including bretylium, bethanidine, guanethidine, debrisoquine, methyldopa and
alpha- and beta-adrenergic blocking agents.Although there are no objective data,

users of Lidofrin should avoid the concomitant use of alcohol or other centrally
acting sedatives due to the presence of Triprolidine.
PRECAUTIONS:
Lidofrin may cause drowsiness and impair performance in tests of auditory
vigilance. Patients should not drive or operate machinery until they have
determined their own response. They should also avoid alcohol and other
centrally acting sedatives during the treatment.Lidofrin should be used with
caution in patients taking antihypertensive agents, tricyclic antidepressant or
other sympathomimetic agents such as decongestants, appetite suppressants
and amphetamine (like psychostimulants). The effects of a single dose on the
blood pressure of these patients should be observed before recommending
repeated or unsupervised treatment as with other sympathomimetic agents.
Lidofrin should be used with caution in patients with prostatic enlargement or
problems in the function of urinary bladder. There have been no specific studies
of Lidofrin in patients with hepatic and/or renal dysfunction. Caution should be
exercised in the presence of severe renal or hepatic impairment and the dose
should be reduced.
PREGNANCY:
Although pseudoephedrine and triprolidine have been in widespread use for
many years without apparent ill-consequence, there are no specific data on their
use during pregnancy. Caution should therefore be exercised by balancing the
potential benefit of treatment to the mother against any possible hazards to the
developing fetus.
NURSING MOTHERS:
Pseudoephedrine and triprolidine are excreted in breast milk amount but the
effect of this on breast-fed infants is not known. It has been estimated that
approximately 0.5–0.7% of a single dose of pseudoephedrine ingested by a
mother will be excreted in the breast milk over 24 hours.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Adults and children over 12 years: One tablet three times daily.
PACKAGE:
Carton box of 20 Tablets, blister packed.
STORAGE:
Store below 25°C in a dry place, protect from light.
Keep away from reach of children.
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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: 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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ليدوفرين

(مضسغوطات)

التحذيرات وا’حتياطات:

التركيب:

كل مضسغوطة تحتوي:
 تريبروليدين هيدروكلوريد بسسودوافدرين هيدروكلوريدالتأاثير الدوائي:

 2,5ملغ.
 60ملغ.

إان تريبروليدين عامل تنافسسي فعال مضساد لمسستقبلت الهيسستامين  H1وهو ينتمي إالى مجموعة
البيروليدين الذي يؤودي اسستعمالها إالى إازالة أاعراضض الحسساسسية الناشسئة كلياً أاو جزئياً عن إافراز مادة
الهيسستامين.
أاما بسسودوافدرين فيملك خواصسًا مقلدة للودي ويؤوثر بشسكل غير مباشسر على المسستقبلت األدرينالية
ولهذا فهو يزيل الحتقان من األنسسجة المخاطية المبطنة للجهاز التنفسسي العلوي وخاصسة في األغشسية
المخاطية والجيوب.
ا’سضتطبابات:

يسستعمل ليدوفرين في علج جميع اضسطرابات الجهاز التنفسسي العلوي والتي تشسمل التهاب الجيوب
األنفية وقنوات أاوسستاشض بفضسل فعله المضساد للهيسستامين والمزيل للحتقان ،وتشسمل هذه الضسطرابات
أايضسًا :التهاب األنف الموسسمي التحسسسسي ،التهاب األنف المتكرر المصساحب باحتقان ،حمى القشض،
نزلت البرد ،الزكام والتهاب األذن .كما قد يكون المسستحضسر مفيدا ً في العلج التحفظي للتهاب
األذن الوسسطى المصسحوب بإافرازات.
مضضادات ا’سضتطباب:

ينبغي المتناع عن اسستعمال المسستحضسر من قبل األفراد الذين سسبق عدم تحملهم له أاو ألي من
م ˘ك ˘ون ˘ات ˘ه .ك ˘م ˘ا ي ˘جب ع ˘دم اسس ˘ت ˘ع ˘م ˘ال ال ˘مسس ˘ت ˘حضس ˘ر ل˘ل˘م˘رضس˘ى ال˘ذي˘ن ي˘ت˘ن˘اول˘ون أاو ت˘ن˘اول˘وا م˘ث˘ب˘ط˘ات
المونوأامينوأاوكسسيداز قبل أاسسبوعين فقط ،ألن السستعمال المتزامن لهذه المواد مع البسسودوافدرين
يمكن أان يؤودي إالى ارتفاع الضسغط الشسرياني.
التأاثيرات الجانبية:

بالرغم من شسيوع اسستعمال مسستحضسر ليدوفرين ،فإان الدراسسات قليلة عن األعراضض الجانبية المصساحبة
له والتي قد تشسمل التأاثير المنشسط أاو المثبط للجهاز العصسبي المركزي  ،كما تم تسسجيل حالت نادرة
مثل الضسطراب والهلوسسة أاثناء النوم.
قد ينتج احتباسض بولي لدى المرضسى الذكور المصسابين بتضسخم البروسستات نتيجة لحتواء المسستحضسر
على مادة البسسودوافدرين .قد تظهر أاحياناً بعضض األعراضض الجلدية والتي تشسمل بقع جلدية ،اندفاعات،
تهيج ولكنها نادرة الحدوث.
التداخÓت الدوائية:

غوانتيدين ،ديبريزوكوين ،متيل دوبا ،مثبطات األفا وبيتا األدرينالية .وعلى الرغم من غياب الدراسسات
الدقيقة إال أانه يظن أان مسستحضسر ليدوفرين يزيد من الفعل المهدئ لألدوية المضسادة للهيسستامين
والمواد الكحولية وغيرها من مهدئات الجهاز العصسبي المركزي ويعزى هذا التأاثير إالى مادة تريبروليدين.

إان السستعمال المتزامن لليدوفرين مع المواد المقلدة للودي مثل مضسادات الحتقان ،مضسادات
الكتئاب ثلثية الحلقات ،مثبطات الشسهية ،المنشسطات النفسسية من مشسابهات األمفيتامين ،المونو أامينو
أاوكسسيداز  ،التي تتدخل في اسستقلب المركبات األمينية المقلدة للودي ،يؤودي إالى ارتفاع التوتر
الشسرياني .ولكونه يحوي على مادة البسسودوافدرين  ،فإان ليدوفرين يمكن أان يخفضض جزئياً التأاثير
ال˘خ˘افضض ل˘لضس˘غ˘ط ل˘ل˘ع˘ق˘اق˘ي˘ر ال˘ت˘ي ت˘م˘لك ف˘ع˘ال˘ي˘ة ودي˘ة ،وي˘تضس˘م˘ن ذلك م˘رك˘ب˘ات ال˘ب˘ريتيليوم بيتانيدين،

قد يسسبب المسستحضسر في بعضض األحيان حدوث دوخة وضسعف في كفاءة التمييز السسمعي .يجب على
المرضسى المتناع عن قيادة السسيارات أاو تشسغيل اآللت الميكانيكية إالى أان يتم تحديد مدى
اسستجابتهم للمسستحضسر .كما يجب تحذير المرضسى بالمتناع عن تناول المشسروبات الكحولية وغيرها من
مهدئات الجملة العصسبية المركزية أاثناء فترة العلج.يجب الحرصض عند اسستعمال المسستحضسر لدى
المرضسى الذين يتناولون أادوية ذات خواصض ودية ،مثل مزيلت الحتقان ،مثبطات الشسهية ،مشسابهات
األمفيتامين ،خافضسات الضسغط ،مضسادات الهيسستامين األخرى ،حيث تجب مراقبة ضسغط الدم لديهم
قبل تكرار المعالجة وعدم السسماح باسستمرار العلج دون إاشسراف الطبيب .يجب اسستعمال ليدوفرين
بحذر عند المرضسى المصسابين بضسخامة البروسستات ،اأو اختلل في وظيفة المثانة ،كما يجب اإلقلل من
جرعة الدواء عند المرضسى المصسابين بفشسل شسديد في وظائف الكبد والكلى ،ومراقبة اسستجابة المريضض
للجرعة المعطاة كدليل للجرعات اللحقة.
الحمل:

بالرغم من أان بسسودوافدرين وتريبروليدين قد تم اسستعمالها على نطاق واسسع ولسسنوات طويلة بدون أاي
أاعراضض مرضسية ،فإانه ل توجد معلومات نوعية عن اسستعمالها اأثناء الحمل .ولهذا يجب توخي الحيطة
وموازنة الفائدة المحتملة عند معالجة األم الحامل مع الخطر المحتمل على الجنين.
’رضضاع:
ا إ

يتم إافراز بسسودوافدرين وتريبروليدين مع حليب األم بكميات ضسئيلة ولكن غير معروفة األثر على الطفل
الرضسيع .ولقد ُقuدر أان  %0,7-0,5من جرعة واحدة من البسسودوافدرين تم تناولها من قبل األم ،سسيتم
إافرازها مع حليب األم على مدى  24سساعة.
الجرعة وطريقة ا’سضتعمال:

البالغين واألطفال فوق  12سسنة:
مضسغوطة واحدة ثلث مرات يوميًا.
العبوة:

علبة كرتونية تحوي  20مضسغوطة ضسمن بلسستر.
الحفظ:

يحفظ في مكان جاف ،بدرجة حرارة أاقل من °25م ،بمعزل عن الضسوء ،بعيدا ً عن متناول األطفال.
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
اإن الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ 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 مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - info@ultra-medica.net :

