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CETACODEINE

(TABLETS)

COMPOSITION:
Each 1 tablet contains:
Paracetamol
500 mg.
Codeine phosphate
10 mg.
PROPERTIES:
Paracetamol and codeine combine the central analgesic effect of codeine
and the peripheral analgesic and antipyretic effects of paracetamol. These
components are well absorbed after oral administration. Paracetamol acts by
the inhibition of prostaglandin synthesis resulting in analgesic and antipyretic
actions.
INDICATIONS:
This product is indicated to treat mild to moderate pain, migraine, headache,
rheumatoid arthritis, dysmenorrhea, teeth pain, influenza, neuralgias and pharyngitis.
CONTRAINDICATIONS:
This product should not be used in case of sensitivity to any of its components
or in patients with liver failure.
DRUG INTERACTIONS:
Prescribed cautiously when using with the following medications:
1- Central analgesics.
2- CNS suppressants including: Alcohol, anxiolytic, antihistamine and antiSpasmodic drugs.
SIDE EFFECTS:
Rarely observed; but in some cases there is drowsiness, vertigo, sweating,
constipation and nausea.
WARNINGS:
This product should not be given to patients with severe head injuries and
acute abdominal conditions except by medical prescription.The drug Should be
used cautiously in cases of Addison's disease, prostatomegaly, severe renal or
liver failure. Patients using Cetacodeine should take care when driving and
working on machinery.
OVERDOSE:
An overdose of paracetamol may cause serious damage to the liver and kidneys.
Never exceed the prescribed dose.
If this medicine is taken regularly for long periods of time, it can develop tolerance
and it may become less effective in relieving pain. with prolonged use, the body
may also become dependent to codeine.
PREGNANCY AND LACTATION:
It should be used cautiously during lactation, Cetacodeine is classified (pregnancy
category C), therefore it must be taken only by medical prescription and when
the potential benefit is greater than the fetal risk.
DOSAGE:
Children over 12 years old and adults: (1–2) tablet (3–4) times daily.
PRESENTATIONS:
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.

)(مضضغوطات

Úسسيتاكودئ
:التركيب

. ملغ500
باراسضيتامول
. ملغ10 كودئين فوسضفات

:كل مضضغوطة تحتوي

:خواصص المسستحضسر

إان الباراسضيتامول والكودئين يجمعان التأاثير المركزي المسضكن لأللم للكودئين والتأاثير المحيطي المسضكن لأللم
يؤوثرالباراسضيتامول عن. وكل هذه المركبات جيدة ا’متصضاصض عن طريق الفم.والخافضض للحرارة للباراسضيتامول
. وهذا يشضرح خواصضه الخافضضة للحرارة والمسضكنة لأللم،طريق تثبيط تركيب البروسضتغلندين
:ا’سستطباب

، الصضداع،إان مسضتحضضر سسيتاكودئين ذو تركيبة خاصضة لمعالجة اآ’’م الخفيفة والمتوسضطة ولمعالجة آا’م الشضقيقة
. آا’م اأ’عصضاب، التهاب البلعوم والحرارة، أاعراضض الرشضح واأ’نفلونزا، آا’م اأ’سضنان، عسضر الطمث،اآ’’م الروماتيزمية
:مضسادات ا’سستطباب

.يجب أان ’يسضتعمل هذا المسضتحضضر لألشضخاصض الذين لديهم حسضاسضية تجاه أاحد مكوناته أاو المصضابين بقصضور كبدي
:التأاثيرات الجانبية

. إامسضاك وغثيان، تعرق، دوار،تأاثيراته الجانبية نادرة ولكن قد يسضبب مسضتحضضر سسيتاكودئين اإ’حسضاسض بالنعاسض
:ت الدوائيةÓالتداخ

:يجب الحذر عند اسضتعمال مسضتحضضر سسيتاكودئين مع اأ’دوية التالية
. مسضكنات اأ’لم المركزية. مضضادات التشضنج، مضضادات الهسضتامين، المهدئات، اأ’دوية المنومة: مثبطات الجملة العصضبية (بما فيها الكحول) مثل:التحذيرات

.’ يؤوخذ عند المصضابين بأاذيات الرأاسض واآ’’م البطنية الحادة إا’ بوصضفة طبية
.اسضتعمال الدواء لفترات طويلة قد يؤودي للعتياد.يجب عدم تجاوز الجرعة الموصضوفة من قبل الطبيب
 عند مرضضى داء إاديسضون و ضضخامة البروسضتات و عند مرضضى القصضور الكبدي أاو الكلوي الشضديد:يؤوخذ بحذر
.و كذلك يؤوخذ بحذر عند قيادة السضيارات و العمل على اآ’’ت
:’رضساع
الحمل وا إ

 أاي يجب أان يؤوخذ باسضتشضارة طبية، عند الحواملC  يصضنف من الفئة.يجب أان يؤوخذ بحذر في حالة اإ’رضضاع
.و عندما تفوق منافع الدواء على مخاطره

:فرط الجرعة

 يجب عدم تجاوز الجرعة المقررة من قبل.قد تسضبب الجرعة المفرطة من الباراسضيتامول أاذية كبدية و كلوية
.الطبيب أاو المكتوبة في النشضرة الطبية للدواء
. و قد تقل فعاليته المسضكنة لأللم, إان اسضتعمال الدواء بشضكل منتظم و لفترة طويلة من الزمن قد يسضبب التحمل
.قد يعتاد الجسضم على الكودئين عند ا’سضتعمال المديد للدواء
:الجرعة

.ً) مرات يوميا4-3( ) مضضغوطة2-1( : سسنة12 البالغين واألطفال فوق
:العبوة

. ظروف من البلسضتر) في عبوة كرتونية3(  مضضغوطة30
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إان هـــــذا دواء

.فًا 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’اإن 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

-

(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

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