
Package Leaflet: Information for the User 

Ibuprofen 200 mg tablets 

Ibuprofen 400 mg tablets* 

Ibuprofen 600 mg tablets* 

Ibuprofen 200 mg capsules* 

Ibuprofen 100 mg/5mL oral suspension* 

 

What is in this leaflet 

 

1. What Ibuprofen is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Ibuprofen   
3. How to take Ibuprofen   
4. Possible side effects 
5. How to store Ibuprofen   

1. What Ibuprofen is and what it is used for 

Ibuprofen is used for the symptomatic treatment of mild to moderate pain including headache, 
toothache, muscle ache, backache, and menstrual cramps. It is also used to temporarily reduce fever. In 
addition, Ibuprofen is used for the symptomatic treatment of pain and inflammation in arthritic diseases 
(such as rheumatoid arthritis, osteoarthritis…). 

Ibuprofen belongs to a group of medicines called NSAID (non-steroidal anti- inflammatory drugs). It is an 
anti-inflammatory pain killer. It works by reducing pain, inflammation, swelling and fever. 

2. What you need to know before you take Ibuprofen 

Do not take Ibuprofen 

 If you’re allergic to Ibuprofen or any other component of this medicine. 

 If you’ve had allergic reactions to Acetylsalicylic acid or other anti-inflammatory painkillers. 

 If you previously suffered from gastrointestinal bleeding following the use of non-steroidal anti- 
inflammatory drugs. 

 If you are suffering from an ulcer or bleeding in the stomach or small intestines or had at least 
two episodes in the past. 

 If you suffer from severe liver, kidney or heart problems. 

 If you are severely dehydrated. 

 If you have any active bleeding. 

 If you have conditions that increase the risk of bleeding. 

 If you are in the last 3 months of pregnancy. 

 

 



Warnings and precautions 

 

Talk to your doctor about all your medical conditions before taking this medicine including: 

 If you have chronic inflammatory gastrointestinal diseases such as ulcerative colitis, Crohn’s 
disease, or others. 

 If you have systemic lupus erythematosus (SLE). 

 If you have problems with your blood cells. 

 If you have blood clotting problems.  

 If you have a high blood pressure or heart problems. 

 If you have liver or kidney problems. 

 If you have asthma or other conditions where it is difficult to breathe. 

Ibuprofen and other similar medicines may cause ulcers, perforation and bleeding in the stomach or 
intestines. These can be serious.  

Ibuprofen and other similar medicines are associated with a small increased risk of heart attacks and 
stroke, particularly when used in high doses for a long period of time. 

 

Other medicines and Ibuprofen 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Ibuprofen interacts with a lot of medicines including:  

 Other non-steroidal anti-inflammatory drugs 

 Anticoagulants and anti-platelets 

 Diuretics 

 Lithium 

 Digoxin 

 Steroids  

 Methotrexate 

 Immunosuppressant medications 

 Some antibiotics 

 Medicines used for depression 

 Sulfonylureas  

 Fluconazole and Voriconazole 

 Some anti-viral medications 

 Gingko biloba (herbal product) 
 



Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor before taking this medicine. 

Ibuprofen should especially not be taken in the last 3 months of pregnancy. 

Ibuprofen may decrease your chance of becoming pregnant. You should inform your doctor if you are 
planning to become pregnant. 

Driving and using machines 

This medicine is not likely to affect your ability to drive and use any tools or machines. 

 

3. How to take Ibuprofen   

 

 Take as indicated by your doctor. 

 The tablets are for adults and adolescent. Do not use in children younger than 6 years or weigh 
less than 20 kg. 

 The oral suspension is for children starting 3 months of age who weigh more than 5 kg. 

 Take with or right after a meal. 

 Measure liquid doses carefully. 

 Do not use Ibuprofen for a long period of time. 

How much to take 

 Adults and adolescents: the usual daily dose is 1-2 tablets, 3-4 times per day (every 6 hours). Do 
not exceed 1200 mg/day with 200 mg tablets, and 2400 mg/day with 400 mg or 600 mg tablets. 

 Children 6-12 years (> 20 kg): the usual dose is one 200 mg tablet 1-3 times per day. Do not 
exceed 3 tablets (600 mg) in one day. 

 Dosing in children depends on the child’s weight. The range is 5-15 mL, 3 times a day. 

If you take Ibuprofen more than you should 

If you take Ibuprofen more than you should, you might experience nausea, stomach pain, vomiting (with 
or without blood), bleeding, blurred vision, ringing in the ears, and confusion. Very high doses can lead 
to kidney damage. 

If you know you have exceeded the recommended daily dose, contact your doctor, poison center or the 
hospital immediately. 

If you forgot to take Ibuprofen 

Take a missed dose as soon as you think about it. If it is close to the time for your next dose, skip the 
missed dose and go back to your normal time. Do not take 2 doses at the same time or extra doses. 

 



4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash; hives; itching; red, 
swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

Serious side effects 

 Gastrointestinal bleeding and ulcers 

 Kidney problems 

 Severe skin reactions 

Very common side effects (may affect more than 1 in 10 people) 

 Heartburn  

 Nausea 

 Diarrhea 

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people) 

 Headache 

 Bleeding in the stomach 

 Ulcers in the stomach 

Uncommon side effects (may affect up to 1 in 100 people) 

 Fluid retention (edema) 

 Rash  

 Inflammation of the stomach lining 

Other side effects include: increased liver enzymes, anemia, ringing in the ears, tingling sensation, 
increased blood pressure, difficulty breathing, and heart problems. 

 

5. How to store Ibuprofen   

 

 Store at room temperature 68 to 77°F (20 to 25°C). 

 Discard the suspension 6 months after opening. 

 Keep this medicine out of reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date stated on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 

*Dosage form and route of administration of Ibuprofen 400 mg tablets, 600 mg tablets, 200 mg capsules 
and 100 mg/5mL oral suspension should be prescribed according to therapeutic indication and disease 
severity of each individual patient. 



 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
       Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 ملغ أقراص 200 ايبوبروفين

 ملغ أقراص* 400 ايبوبروفين

 ملغ أقراص* 600 ايبوبروفين

 ملغ كبسولة* 200 ايبوبروفين

 مل محلول معلق*  5ملغ /  100 ايبوبروفين

   

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه ايبوبروفينما هو  .1
 ايبوبروفين تناولما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 ايبوبروفين تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 ايبوبروفينكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه ايبوبروفين هو ما. 1

 أللمو  الظهر و العضالت آالمن، األسنا ألم، الصداع ذلك في بما المتوسطة إلى الخفيفة اآلالملتخفيف  إيبوبروفين ستخدمي  
 في وااللتهابات األلم لتخفيف ستخدمي   ذلك، إلى باإلضافة. الحمى أيضاً لتخفيف إيبوبروفين ستخدمي  . الشهرية للدورة المصاحب
 ...(. العظام هشاشة الروماتويدي، المفاصل التهاب مثل) المفاصل التهابحاالت 

 يعمل وهو اللتهابل مضاد مسكن إنه. االستيرويدية غير االلتهاب مضادات تسمى األدوية من مجموعة إلى إيبوبروفين ينتمي
 .والحمى والتورم وااللتهابات األلم تقليل طريق عن

 ايبوبروفين تناولما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  ايبوبروفين تأخذال 

  أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء اإليبوبروفينإذا كان لديك حساسية من. 

 لاللتهابات المضادة األخرى مسكناتال أو الساليسيليك أسيتيل حمض تجاه حساسية من تعاني كنت إذا. 

 االستيرويدية غير لاللتهاب المضادة األدوية تناول بعد الهضمي الجهاز في نزيف من سابقًا عانيت قد كنت إذا. 

 الماضي في األقل على نوبتان لديك كان معوي أو معدي نزيف أو قرحة من تعاني كنت إذا. 

 القلب أو الكلى أو الكبد في حادة مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 الشديد الجفاف من تعاني كنت إذا. 

 نشط نزيف أي لديك كان إذا. 

 النزيف خطر من تزيد حاالت لديك كانت إذا.  

 الحمل من األخيرة الثالثة األشهر في كنت إذا. 

 

 

 



 المحاذير واإلحتياطات

 

 :أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك

 غيرهما وأ كوهن مرض أو التقرحي القولون التهاب مثل مزمنة التهابية معوية معدية مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 الجهازية حماميةال الذئبة من تعاني كنت إذا (SLE.) 

 لديك الدم خاليا في مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 الدم تخثر مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 القلب في مشاكل أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا. 

 الكلى أو الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 التنفس فيها يصعب أخرى حاالت أو الربو من تعاني كنت إذا. 

 .خطيرة تكون أن يمكن معوي و معدي ونزيف تقرحات مماثلة أخرى وأدوية إيبوبروفين يسبب قد

 عند خاصة لدماغية،ا والسكتة القلبية بالنوبات اإلصابة خطر في طفيفة بزيادة المماثلة األخرى واألدوية إيبوبروفين يرتبط
 .طويلة لفترة مرتفعة بجرعات استخدامه

 

  ايبوبروفين أدوية أخرى و

 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 :مع الكثير من العقارات و منها ايبوبروفينيتفاعل 

 األخرى االستيرويدية غير االلتهاب مضادات  

 الدموية والصفائح التخثر مضادات 

 البول مدرات 

 الليثيوم 

 ديجوكسين 

 ستيرويدات  

 ميثوتريكسات 

 للمناعة المثبطة األدوية 

 الحيوية المضادات بعض 

 االكتئاب لعالج المستخدمة األدوية 

 يوريا السلفونيل 

 وفوريكونازول فلوكونازول 

 للفيروسات المضادة األدوية بعض 

 (عشبي منتج) بيلوبا الجنكو 
 
 
 
 
 



 
 

 الحمل والرضاعة

 

 . مرضعة أو حامالً  كنت إذاالعقار  هذا تناول قبل طبيبك اسألي

 .الحمل من األخيرة الثالثة األشهر في خاص بشكل إيبوبروفين يتناول ال

 .للحمل تخططين كنت إذا طبيبك اخبري .صعوبة أكثر الحمل اإليبوبروفين يجعل دق

 القيادة واستخدام اآلالت

 غير ذات صلة.

 

 ايبوبروفين تأخذ كيف. 3

 

 تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. 

  يقل الذين أو سنوات 6 عن أعمارهم تقل الذين األطفال في تستخدم ال. والمراهقين للبالغينمخصصة  األقراصان 
 .كجم 20 عن وزنهم

 كجم 5 عن وزنهم يزيد والذين أشهر 3 عمر من ابتداء لألطفال لمعلقمحلول اا. 

 بعده أو الطعام مع العقار تناول. 

 بدقة السائل جرعات قس. 

 الزمن من طويلة لفترة ايبوبروفين تستخدم ال. 

 كم تأخذ من هذا الدواء

 تتجاوز ال(. ساعات 6 كل) اليوم في مرات 4-3 قرص أو قرصين هي المعتادة الجرعة: والمراهقون البالغون 
 .ملغ 600 أو ملغ 400 أقراص مع يوم/  ملغ 2400 و ،ملغ 200 أقراص مع يوم/  ملغ 1200

 ال. اليوم في مرات 3 -1 ملغ 200 واحد قرص هي المعتادة الجرعة(: كلغ 20)< سنة 12-6 سن من األطفال 
 .الواحد اليوم في( ملغ 600) أقراص 3 تتجاوز

 اليوم في مرات 3 مل، 15-5 تتراوح بين. الطفل وزن على األطفال عند الجرعة تعتمد. 

 أكثر مما يجب ايبوبروفينإذا كنت تتناول 

( بدونه أو الدمب قد يكون مصحوب) والقيء المعدة وآالم الغثيان من تعاني فقد يجب ، مما أكثر اإليبوبروفين تتناول كنت إذا
 .الكلى تلف إلى جًدا العالية الجرعات تؤدي أن يمكن. واالرتباك األذنين في والطنين الرؤية وضوح وعدم والنزيف

 المستشفى على الفور.إذا كنت تعلم أنك تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها ، فاتصل بطبيبك أو مركز السموم أو 

 ايبوبروفينإذا نسيت تناول 

ال تأخذ ة. العادي لمواعيدك وارجع الفائتة الجرعة فتخط التالية، الجرعة موعد اقترب إذا .لها تذكرك فور الفائتة الجرعة ناول
 جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية.



 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

قشر؛ متقرح أو مالطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
و الشفتين أ وجه أوضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو ال

 ه هذه اآلثار الجانبية غير معروف.التردد الذي تحدث باللسان أو الحلق. 

 خطيرة أعراض جانبية

 معوية معدية وتقرحات نزيف 

 الكلى في مشاكل 

 خطيرة جلدية فعل ردود 

 أشخاص( 10من كل  1 أكثر من)قد تصيب  جدا   أعراض جانبية شائعة

 المعدة فم حرقة 

 الغثيان 

 إسهال 

 أشخاص( 10من كل  1)قد تصيب ما يصل إلى  أعراض جانبية شائعة

 صداعال 

 المعدة في نزيف 

 المعدة في تقرحات 

 (أشخاص 100من كل  1)قد تصيب ما يصل إلى  شائعة غير أعراض جانبية

 الماء حتباسا 

 جلدي طفح 

 المعدة بطانة التهاب 

 التنفس، في بةصعو الدم، ضغط ارتفاع الوخز، األذنين، في طنين الدم، فقر الكبد، إنزيمات ارتفاعاخرى: أعراض جانبية 
 .القلب ومشاكل

 

 ايبوبروفينكيفية تخزين . 5

 

 درجة مئوية(. 25إلى  20درجة فهرنهايت ) 77إلى  68في درجة حرارة الغرفة من  ي خزن 

 .تخلص من المحلول المعلق في غضون ثالثة أشهر من فتحها 

 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن متناول األطفال 

  تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة.ال 

 ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 



 5ملغ /  100، و ملغ كبسولة 200ملغ أقراص،  600، ملغ أقراص 400ايبوبروفين *يجب وصف شكل وطريقة إعطاء 
ً  مل محلول معلق  لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة. وفقا

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

  العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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