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3. How to take Paracetamol/codeine/caffeine  
4. Possible side effects 
5. How to store Paracetamol/codeine/caffeine  
 
1. What is Paracetamol/codeine/caffeine and what is used for 
 
This combination consists of three active ingredients; Paracetamol, codeine and caffeine. Paracetamol is 
a medication that belongs to a class of medications known as analgesics (painkillers) and antipyretics 
(fever reducers). Codeine phosphate is a medication that belongs to a class of medicines known as 
“opioid analgesics”, it is a moderate painkiller and mild antitussive (suppresses cough). Caffeine is used 
to increase the absorption of Paracetamol and to enhance its analgesic effect. This combination of active 
ingredients is used to relieve moderate pain.  
 
2. What you need to know before you take Paracetamol/Codeine/Caffeine 
 
Do not take Paracetamol/Codeine/Caffeine  
 

 If you are allergic to Paracetamol, Codeine or Caffeine, opioids or any of the ingredients in this 
medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had. 

 If you are taking other Paracetamol containing products. Make sure not to exceed the dose.  

 If you have breathing difficulties or asthma. 

 If you are chronically constipated. 

 If you are breastfeeding. 

 If you have recently had a biliary duct surgery. 

 If you are taking or have taken during the previous 14 days medications that are known as MAO 
inhibitors (used for depression). 

 If you have had a previous head injury or a problem that causes increased intracranial pressure 
(increased pressure in your head). 

 If you are aware that your body usually converts codeine into morphine very rapidly. 
 
Do not give Paracetamol/Codeine/Caffeine to  
 

 Patients with acute obstructive sleep apnea syndrome (breathing repetitively stops and starts 
during sleep) who are 18 years of age or less and who have undergone tonsillectomy (removal 
of tonsils) or adenoidectomy (removal of adenoids present in your nasal and throat area).  

 Children who are younger than 12 years of age. 
 



 
Warnings and precautions 
 
 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Make sure to tell your doctor if you have liver or kidney problems, including alcoholic liver 
disease or if you have mild arthritis (joints inflammation) and need to take painkillers on a daily 
basis. 

 Long term use of this medication may be harmful to your liver.  

 Contact your doctor if symptoms are not relieved.  

 Tell your doctor if you are intolerant to some types of sugars or have a glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency. 

 Tell your doctor if you are a chronic alcohol consumer, have had your gallbladder removed, 
malnourished or dehydrated, have a thyroid or abdominal problem, low blood pressure, 
hemolytic anemia (type of anemia). 

 Tell your doctor if you have glutathione deficiency.   

  Talk to your doctor you weigh less than 50 kg.  

 Make sure to take this medicine in the lowest possible dose and for the shortest duration of 
time. 

 Make sure to avoid excessively taking products that contain caffeine (e.g. tea, coffee, and some 
canned drinks). Concomitant intake of this medication with caffeine containing products may 
cause tension and irritation.  

 This medication was shown to be converted to morphine in some patients. Make sure to talk to 
your doctor if you experience side effects of fast conversion of this medication to morphine, like, 
confusion, small pupils, slow or shallow breathing, constipation, drowsiness, nausea or vomiting 
and lack of appetite. Stop the medication immediately if you develop any of these signs. 

 
 
  Other medicines and Paracetamol/ codeine/ caffeine 
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications. 

 If you are taking metoclopramide or domperidone (used for vomiting or nausea). 

 If you are taking cholestyramine (used to lower blood cholesterol).  

 If you are taking blood thinning medications (e.g. warfarin) and you need to take a painkiller 
every day.  Concomitant chronic use of painkillers and blood thinning medications may increase 
the risk of bleeding.  

 If you are taking other Paracetamol-containing medications. 

 If you are taking antidepressants (including MAO inhibitors) or sedatives or tranquilizers or 
phenothiazines or alcohol or any other medication that can make you sleepy.  

 If you are taking probenecid (used to treat gout). 

 If you are taking decongestants (used to reduce nasal congestion). 
 
 
 



 
    Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Talk to your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant, or are breastfeeding. Do not take this 
medication if you are pregnant or breastfeeding. Codeine can cross your breast milk and therefore may 
cause harm to your baby.   
 
Driving and using machines 
 
This medication may cause side effects like drowsiness and dizziness, which can impact your ability to 
drive and use machineries. Make sure to avoid driving or using machineries if you are not feeling well.   

 
 
3. How to take Paracetamol/ codeine/ caffeine 
 
 

 
Adults 
 
Take 1 to 2 tablets orally every 4 to 6 hours as needed. Make sure not to exceed 8 tablets in 24 hours. 
 
Adolescents aged 16 to 18 years  
 
Take 1 to 2 tablets orally every 6 hours as needed. Make sure not to exceed 8 tablets in 24 hours. 
 
Adolescents aged 12 to 15 years 
 
Take 1 tablet orally every 6 hours as needed. Make sure not to exceed 4 tablets in 24 hours.  
 
Children under 12 years of age 
 
Do not give this medication to children under 12 years of age.  
 

 Talk to your doctor and stop taking the medication if your pain is not relieved within 3 days or if 
you are feeling worse or new signs or symptoms have started. 

 Take tablet with or without food. Take after food if you experience stomach ache.  

 Take tablet with a full glass of water.  

 Do not take a higher than recommended dose and do not take the medication more frequently 
than every 4 hours.   

 Do not take this medication with other Paracetamol or codeine containing medications.  
 
If you take more Paracetamol/ codeine/ caffeine than you should 
 
Taking a higher than prescribed dose may cause breathing problems or liver damage that can be 
delayed. Talk to your doctor immediately in case of overdose even if you are feeling well.  
 
 



If you forget to take Paracetamol/ codeine/ caffeine 
 
This medication is taken on an as needed basis. You can still take your missed dose if needed. Make sure 
to space your doses by at least 4 hours and do not exceed the maximum allowed dose per day.  
 
If you stop taking Paracetamol/ codeine/ caffeine 
 
This medication is taken on an as needed basis. If you are still not feeling well and decide to stop taking 
the medication, make sure to contact your doctor for advice. 

 
 
  4. Possible side effects 
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Contact your healthcare provider if you experience any side effect. Tell your doctor or get 
medical help right away if you have any of the following signs or symptoms:  
 

 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with 
or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or 
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.  

 Signs of breathing problems like difficulty breathing. These signs are more likely to happen if you 
have previously experienced them after taking similar painkiller medications like aspirin and 
ibuprofen.  

 Sudden weight loss, nausea, yellowing of the skin and eyes and loss of appetite. 
 Unexplained bleeding or bruising. 
 Sharp and sudden stomach pain, nausea and vomiting if you have recently had your gallbladder 

removed. 
 
Common side effects 
 

 Constipation 

 Dizziness  

 Vomiting 

 Drowsiness 

 Exacerbation of headaches and medication dependence if used for a long period of time 

 Nausea 
 
 
5. How to store Paracetamol/ codeine/ caffeine 
 
 

 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not store medication at a temperature above 25°C 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture and light 

 Do not use damaged pills 



 Do not dispose medication in the wastewater or household waste  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



معلومات للمريضالنشرة الدوائية،   
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 وما هو إستخدامهكافيين /كودين/باراسيتامولما هو  .1
 

هو دواء ينتمي إلى فئة من األدوية  باراسيتامولال. وكودين وكافيين باراسيتامولمن ثالثة مكونات نشطة ؛  يتكون هذا الدواء
المسكنات "فوسفات الكوديين هو دواء ينتمي إلى فئة من األدوية تعرف باسم . وخافضات الحرارة مسكنات األلمتعرف باسم 

وتعزيز تأثيره  باراسيتاموليستخدم الكافيين لزيادة امتصاص ال. خفيف للسعال ، وهو مسكن معتدل لأللم ومضاد" األفيونية
 .تخفيف األلم المعتدليستخدم هذا المزيج من المكونات النشطة ل. المسكن

 
 كافيين/كودين/باراسيتامولما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2
 

 كافيين/كودين/باراسيتامولال تتناول 
 

  المسكنات األفيونية أو أي من مكونات هذا  أو كودين أو كافيين أو باراسيتامولإذا كنت تعاني من حساسية تجاه
 . أخبر طبيبك عن الحساسية والعالمات التي لديك. الدواء

  تأكد من عدم تجاوز الجرعة. باراسيتامولإذا كنت تتناول منتجات أخرى تحتوي على . 

 إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس أو الربو . 

 إذا كنت تعاني من إمساك مزمن . 

 إذا كنت مرضعة . 

 إذا كنت قد خضعت مؤخًرا لعملية جراحية في القناة الصفراوية . 

  يوًما الماضية أدوية تُعرف باسم مثبطات  14إذا كنت تتناول أو تناولت خالل الـMAO (تستخدم لعالج االكتئاب). 

 إذا كنت قد تعرضت إلصابة سابقة في الرأس أو مشكلة تسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة . 

  ين إلى مورفين بسرعة كبيرةتدرك أن جسمك عادة ما يحول الكودإذا كنت . 
 
 كافيين للمرضى /ينكود/باراسيتامولال تعطي 

 

  ( أثناء النوم نفس بشكل متكررالت ويعود يتوقف)الذين يعانون من متالزمة انقطاع النفس االنسدادي النومي الحاد
 . و استئصال اللحميةأ ستئصال اللوزتينعاًما أو أقل والذين خضعوا ال 18الذين يبلغون من العمر 

  عاًما 12األطفال الذين تقل أعمارهم عن. 
 
 
 
 
 



 المحاذير واإلحتياطات    
 
 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا أصبت بردود فعل تحسسية مثل ضيق التنفس ، والطفح الجلدي ، وانتفاخ الوجه أو
 . الرقبة ، وانخفاض ضغط الدم والدوخة

  تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى ، بما في ذلك مرض الكبد الكحولي أو إذا كنت
 . وتحتاج إلى تناول المسكنات بشكل يومي( التهاب المفاصل)المفاصل الخفيف  تعاني من التهاب

 لكبدك قد يكون استخدام هذا الدواء ضاًرا على المدى الطويل. 

 اتصل بطبيبك إذا لم يتم تخفيف األعراض. 

 6 أخبر طبيبك إذا كنت ال تتحمل بعض أنواع السكريات أو كنت تعاني من نقص نازعة هيدروجين الجلوكوز 
 .فوسفات

 للكحول، أو أجريت استئصال المرارة ، أو كنت تعاني من سوء التغذية أو  أخبر طبيبك إذا كنت مستهلك مزمن
نوع )أو انخفاض في ضغط الدم ، أو فقر الدم االنحاللي  الجفاف ، أو لديك مشكلة في الغدة الدرقية أو في البطن،

 (. من فقر الدم

 لجلوتاثيونأخبر طبيبك إذا كان لديك نقص ا . 

  كجم 50تحدث إلى طبيبك إذا كان وزنك أقل من . 

 تأكد من تناول هذا الدواء بأقل جرعة ممكنة وألقصر مدة زمنية . 

  مثل الشاي والقهوة وبعض المشروبات )تأكد من تجنب اإلفراط في تناول المنتجات التي تحتوي على الكافيين
 .تجات المحتوية على الكافيين إلى الشعور بالتوتر وسرعة االنفعالقد يؤدي تناول هذا الدواء مع المن(. المعلبة

 تأكد من التحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من آثار . تبين أن هذا الدواء يتحول إلى مورفين في بعض المرضى
تقبض العين، والتنفس البطيء أو الضحل ،  ،جانبية للتحول السريع لهذا الدواء إلى المورفين ، مثل االرتباك

 .أوقف الدواء فوًرا إذا ظهرت عليك أي من هذه العالمات. واإلمساك ، والنعاس ، والغثيان أو القيء وقلة الشهية
 
 

 كافيين/كودين /باراسيتامولواألدوية األخرى    
 
 

 : تتناول أي من األدويةأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد 
 

  (. تستخدم للتقيؤ أو الغثيان)إذا كنت تتناول ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون 

  (. يستخدم لخفض نسبة الكوليسترول في الدم)إذا كنت تتناول كوليسترامين 

  االستخدام  قد يؤدي. وتحتاج إلى تناول مسكن لأللم كل يوم( مثل الوارفارين)إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم
 . المزمن المصاحب لمسكنات األلم وأدوية ترقق الدم إلى زيادة خطر النزيف

 باراسيتامولإذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على ال. 

  إذا كنت تتناول مضادات االكتئاب( بما في ذلك مثبطاتMAO ) أو المهدئات أو الفينوثيازين أو الكحول أو أي دواء
 . آخر يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس

  (. يستخدم لعالج النقرس)إذا كنت تتناول البروبينسيد 

  (. تستخدم لتقليل احتقان األنف)إذا كنت تتناول مزيالت االحتقان 
 
 
 الحمل والرضاعة  
 
 

يمكن أن .  أو مرضعةال تأخذي هذا الدواء إذا كنت حامالً . تخططين للحمل أو مرضعةتحدثي إلى طبيبك إذا كنت حامالً أو 
 . ين حليب الثدي وبالتالي قد يسبب ضرًرا لطفلكيعبر الكود



 القيادة وإستخدام اآلالت
 

تأكد من تجنب . التقد يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية مثل النعاس والدوخة ، مما قد يؤثر على قدرتك على القيادة واستخدام اآل
 .القيادة أو استخدام اآلالت إذا كنت ال تشعر على ما يرام

 
 

 كافيين/كودين /باراسيتامولكيف تتناول  .3
 
 

 البالغون 
 

 . ساعة 24أقراص في  8تأكد من عدم تجاوز . ساعات حسب الحاجة 6إلى  4تناول قرص إلى قرصين عن طريق الفم كل 
 

 عاًما  18و  16المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

 . ساعة 24أقراص في  8تأكد من عدم تجاوز . ساعات حسب الحاجة 6تناول قرص إلى قرصين عن طريق الفم كل 
 

 عاًما  15إلى  12المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

 . ساعة 24أقراص في  4من عدم تجاوز تأكد . ساعات حسب الحاجة 6تناول قرص واحد عن طريق الفم كل 
 

 عاًما  12األطفال دون سن 
 

 . عاًما 12ال تعطي هذا الدواء لألطفال دون سن 
 

  أيام أو إذا كنت تشعر بسوء أو بدأت  3تحدث إلى طبيبك وتوقف عن تناول الدواء إذا لم يتم تخفيف األلم في غضون
  .عالمات أو أعراض جديدة

 خذ القرص بعد الطعام إذا كنت تعاني من آالم في المعدة. مع الطعام أو بدونه تناول األقراص . 

 خذ القرص مع كوب كامل من الماء . 

  ساعات 4ال تأخذ جرعة أعلى من الموصى بها وال تتناول الدواء أكثر من كل . 

  أو كودين باراسيتامولال تأخذ هذا الدواء مع أدوية أخرى تحتوي على. 
 

 أكثر مما يجب كافيين /كودين/باراسيتامولإذا تناولت 
 

تحدث إلى طبيبك على . قد يؤدي تناول جرعة أعلى من الموصوفة إلى مشاكل في التنفس أو تلف الكبد الذي يمكن أن يتأخر
 . الفور في حالة تناول جرعة زائدة حتى لو كنت على ما يرام

 
 كافيين/كودين/باراسيتامولإذا نسيت تناول 

 
 4تأكد من تباعد جرعاتك بما ال يقل عن . ال يزال بإمكانك تناول الجرعة الفائتة إذا لزم األمر. يؤخذ هذا الدواء حسب الحاجة

 . ساعات وال تتجاوز الجرعة القصوى المسموح بها في اليوم
 

 كافيين/كودين/باراسيتامولإذا توقفت عن تناول 
 

ال تشعر على ما يرام وقررت التوقف عن تناول الدواء ، فتأكد من االتصال  تزالإذا كنت ال . يؤخذ هذا الدواء حسب الحاجة
 .بطبيبك للحصول على المشورة



 
  اآلثار الجانبية المحتملة .4

 
 

اتصل بمقدم . على الرغم من أنه قد يكون نادًرا ، قد يعاني بعض المرضى من آثار جانبية غير مرغوب فيها عند تناول الدواء
أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك . ة الخاص بك إذا واجهت أي آثار جانبيةالرعاية الصحي

 : أي من العالمات أو األعراض التالية

 قشعريرة؛ حكة؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع أو بدون . عالمات رد فعل تحسسي ، مثل الطفح الجلدي
أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو ضيق في الصدر  ،حمى ؛ أزيز

 . الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق

 من المرجح أن تحدث هذه العالمات إذا كنت قد عانيت منها سابقًا بعد . عالمات مشاكل التنفس مثل صعوبة التنفس
 . تناول مسكنات األلم المماثلة مثل األسبرين واأليبوبروفين

 فقدان الوزن المفاجئ والغثيان واصفرار الجلد والعينين وفقدان الشهية . 

 نزيف أو كدمات غير مبررة. 

 ألم حاد ومفاجئ في المعدة ، غثيان وقيء إذا كنت قد خضعت الستئصال المرارة مؤخًرا . 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة  
 

  اإلمساك 

  الدوخة 

  القيء 

  النعاس 

 لفترة طويلة  الدواء االعتماد على األدوية إذا تم استخدامتفاقم الصداع و 

 الغثيان 
 
    

 
 

 كافيين/كودين/باراسيتامولكيفية تخزين  .5
 
 

  .احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

  درجة مئوية 25ال تقم بتخزين الدواء في درجة حرارة تزيد عن. 

  بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور في العلبة.ال تستخدم الدواء 

  .احتفظ بالدواء في عبوته األصلية لحمايته من الرطوبة والضوء 

  .ال تستخدم الحبوب التالفة 

 .ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية 
 
 



 


