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1. What Loxoprofen sodium hydrate is and what it is used for 

 
Loxoprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug in the propionic acid derivatives group, which 
also includes ibuprofen and naproxen among others. 
 
It is used: 

 For relief of inflammation and pain in the following disorders and symptoms: rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis, lower back pain, periarthritis of the shoulder, and shoulder-arm-neck 
syndrome, toothache. 

 For relief of postoperative, post-traumatic or post-exodontia pain and inflammation 

 For relief of pain in the following disorder: acute upper respiratory, tract inflammation, 
(including acute upper. airway inflammation, accompanying acute bronchitis). 

 
2. What you need to know before you take Loxoprofen sodium hydrate 

 
Do not take Loxoprofen sodium hydrate if you have 
 

 peptic ulcers 

 severe blood disorders  

 severe hepatic functions disorders  

 severe renal impairment [Adverse reactions such as acute renal failure, nephrotic syndrome, 
etc. have been reported] 

 severe cardiac function failure [Cardiac symptoms may be exacerbated because inhibition of 
prostaglandin biosynthesis in the kidneys may cause edema and an increase in circulating 
body fluid volume, with a consequent increase in cardiac work.] 

 a history of hypersensitivity to any of its ingredients. 

 a history of aspirin-induced asthma (induction of asthmatic attack with non-steroidal anti-
inflammatory-analgesics, etc.)  

 

 

 
Warnings and precautions 
 
Talk to your doctor or pharmacist before taking this medicine if you: 
 

 

 have a history of peptic ulcers  



 

 have a history of blood disorders [since adverse reactions such as hemolytic anemia are 
prone to occur.] 

 have a history of hepatic function disorders 

 have a history of renal impairment  

 have a history of hypersensitivity 

 have bronchial asthma [as the disease state may be exacerbated.] 

 have colitis ulcerative [as the disease state may be exacerbated.] 

 have Crohn’s disease [as the disease state may be exacerbated.] 
 

 

 
Other medicines and Loxoprofen sodium hydrate 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription. 
 
A large number of drugs can interact with this medicine which can significantly 
alter their effects. These drugs include: 

 

 Coumarin Anticoagulants (e.g., Warfarin) 

 Sulfonylurea hypoglycemic agents (e.g., Tolbutamide) 

 New quinolone antimicrobial agents (e.g., Enoxacin hydrate) 

 Methotrexate 

 Lithium preps. (e.g., Lithium carbonate) 

 Thiazide diuretics (e.g., Hydroflumethiazide, hydrochlorothiazide) 
 

 

Pregnancy and breastfeeding 
 
This medicine should be administered to women who are or are possibly 
pregnant only when the anticipated therapeutic benefits are considered to 
outweigh any potential risk. It should not be used in women in the late stages of 
pregnancy. [Delayed parturition has been reported in an animal tudy (in rats).] 

 
Administration of this drug to nursing mothers should be avoided. If administration of this drug is  
judged to be essential, nursing should be discontinued. 
 
Driving and using machines 
 
Some undesirable effects (e.g. dizziness or sleepiness), have been reported. 
To be safe, should be careful when driving and using machine. 
 

 

 
 

3. How to take Loxoprofen sodium hydrate 
 

 
Adult  
For rheumatoid arthritis, osteoarthritis and for relief of postoperative, post-traumatic or post-
exodontia pain and inflammation: the usual adult dosage is 60mg of loxoprofen sodium (as 
anhydride) orally three times a day. 



For p.r.n. use, administer 60-120mg once orally. The dosage may be adjusted according to the 
patient’s age and symptoms. 
 
For acute upper respiratory, tract inflammation, the usual adult dosage is 60 mg of loxoprofen 
sodium (as anhydride) p.r.n. once orally. The dosage may be adjusted according to the patient’s age 
and symptoms. In principle, the recommended maximum daily dose of this medicine is twice daily 
administration, and the total daily dose should not exceed 180 mg/day. 
Use of this medicine on an empty stomach should be avoided. 
 
Use in the Elderly 
In as much as adverse reactions are likely to occur in elderly patients, this medicine should be used 
with caution, e.g., starting at a low dose, while closely monitoring the patient’s condition 
 
Pediatric Use 
The safety of this medicine in low birth weight infants, newborn infants, Infants and toddlers, 
Children and adolescents has not been established. 
 

 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, Loxoprofen can cause side effects, although not everyone gets 
them. 

 
The major adverse reactions reported were gastrointestinal symptoms (Stomach discomfort, 
abdominal pain, nausea and/or vomiting, anorexia, etc.: 2.25%); edema (0.59%); rash, urticaria, etc. 
(0.21%); and sleepiness (0.10%). 
 
Clinically significant adverse reactions 

 Shock and anaphylactoid symptoms: Shock and anaphylactoid symptoms have been reported 
with the use of this medicine. Patients should be carefully monitored during treatment.  

 Hemolytic anemia, leukopenia, and thrombocytopenia 

 Acute renal failure, nephrotic syndrome 

 and interstitial nephritis 

 Hepatic function disorders, and jaundice 

 Gastrointestinal bleeding 

 Gastrointestinal perforation 

 Cardiac failure congestive 

 Asthmatic attack 
 

 

5. How to store Loxoprofen sodium hydrate 
 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

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

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the 
environment. 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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 وما هي دواعي استخدامه لوكسوبروفين هيدرات الصوديومما هو  .1
 

، والتي تشمل أيًضا اإليبوبروفين ي مجموعة مشتقات حمض البروبيونيكهو دواء مضاد لاللتهابات ف لوكسوبروفين
 والنابروكسين وغيرها.

 
 يتم استخدامها:

 العظام،، هشاشة لية: التهاب المفاصل الروماتويديللتخفيف من االلتهاب واأللم في االضطرابات واألعراض التا 
 ، وجع األسنانتف والذراع والعنق، متالزمة الكالكتف ، التهاب حوائطآالم أسفل الظهر

 وبعد الصدمة أو ما بعد جحوظ األسنانمن آالم والتهاب ما بعد الجراحة للتخفيف ، 

 والتهاب المسالك الهوائية )بما في هاب الجهاز التنفسي العلوي الحادلتسكين اآلالم في االضطرابات التالية: الت ،
 ، والتهاب الشعب الهوائية الحاد المصاحب(.الحاد ذلك التهاب الشعب الهوائية

 
 

 

 
 لوكسوبروفين هيدرات الصوديومما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 

 إذا كان لديك لوكسوبروفينال تأخذ 
 

 القرحة الهضمية •
 اضطرابات الدم الشديدة •
 اضطرابات وظائف الكبد الشديدة •
 ، وما إلى ذلك[سلبية مثل الفشل الكلوي الحاد، المتالزمة الكلويةعل القصور الكلوي الحاد ]تم اإلبالغ عن ردود ف •
قصور حاد في وظائف القلب ]قد تتفاقم األعراض القلبية ألن تثبيط التخليق الحيوي للبروستاغالندين في الكلى  •

 ، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عمل القلب.[ب الوذمة وزيادة حجم سوائل الجسمقد يسب
 من فرط الحساسية ألي من مكوناته. وجود تاريخ •
 ، إلخ(مضادات االلتهاب غير الستيرويديةوجود تاريخ من الربو الناجم عن األسبرين )تحريض نوبة ربو ب •

 

 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 :كاندلي قبل تناول هذا الدواء إذا تحدث إلى طبيبك أو الصي

  
 لديك تاريخ من القرحة الهضمية •

 

 
 ماذا في هذه النشرة؟

 



 
 اضطرابات الدم ]ألن التفاعالت العكسية مثل فقر الدم االنحاللي معرضة لحدوثها.[ لديهم تاريخ من •
 لديهم تاريخ من اضطرابات وظائف الكبد •
 لديهم تاريخ من القصور الكلوي •
 لديهم تاريخ من فرط الحساسية •
 الربو القصبي ]حيث يمكن أن تتفاقم حالة المرض.[ •
 قم حالة المرض.[التهاب القولون التقرحي ]حيث يمكن أن تتفا •
 لديك مرض كرون ]حيث يمكن أن تتفاقم حالة المرض.[ •

 
 

 

 ولوكسوبروفين هيدرات الصوديومألدوية األخرى ا
 
 

، بما خًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرىأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ
 في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

 
مما قد يغير آثارها بشكل كبير. تشمل هذه  لوكسوبروفين هيدرات الصوديوميمكن أن يتفاعل عدد كبير من األدوية مع 

 األدوية:
 

 يمكن أن يتفاعل عدد كبير من األدوية مع هذا الدواء مما قد يغير آثارها بشكل كبير. تشمل هذه األدوية:
 

 وارفارين(، تخثر الكومارين )على سبيل المثالمضادات ال •
 العوامل الخافضة لسكر الدم من السلفونيل يوريا )مثل تولبوتاميد( •
 Enoxacin hydrate، مضادة للميكروباتعلى سبيل المثالعوامل الكينولون الجديدة ال •
 الميثوتريكسات •
 ، كربونات الليثيوم(سبيل المثالالليثيوم االستعدادات. )على  •
 ، هيدروكلوروثيازيد(هيدروفلوميثيازيدلثيازيدية )مثل مدرات البول ا •

 

 

 الحمل والرضاعة
حوامل فقط عندما تعتبر الفوائد  وانساء الحوامل أو المحتمل أن يكونيجب إعطاء هذا الدواء لل

العالجية المتوقعة تفوق أي مخاطر محتملة. ال ينبغي أن تستخدم في النساء في مراحل الحمل 
 .المتأخرة

 
 ء هذا الدواء لألمهات المرضعات. يجب تجنب إعطا

 
 اآلالت القيادة واستخدام

 تم اإلبالغ عن بعض اآلثار غير المرغوب فيها )مثل الدوخة أو النعاس(.
 ، يجب توخي الحذر عند القيادة واستخدام الماكينة.لتكون آمنًا

 

 

 لوكسوبروفين هيدرات الصوديومكيف تأخذ  .3
 

 
 الكبار

الروماتويدي وهشاشة العظام وللتخفيف من آالم والتهاب ما بعد الجراحة أو ما بعد الصدمة أو ما بعد اللتهاب المفاصل 
 ملغ من لوكسوبروفين عن طريق الفم ثالث مرات في اليوم. 60خروج األسنان: الجرعة المعتادة للبالغين هي 

 



ن مجم م 60ي الغين ه، فإن الجرعة المعتادة للبالتنفسيالجهاز التنفسي العلوي الحاد، والتهاب الجهاز بالنسبة اللتهاب 
مية اليو ، الجرعةالمريض واألعراض. من حيث المبدأ مرة واحدة شفويا. يمكن تعديل الجرعة حسب عمرن لوكسوبروفي

 جم / يوم.م 180، ويجب أال تتجاوز الجرعة اليومية الكلية واء هي مرتين يوميًاالقصوى الموصى بها من هذا الد
 جب تجنب استخدام هذا الدواء على معدة فارغة.ي

 
 المسنين

بدء بجرعة ال ل،المثا، على سبيل دود فعل سلبية في المرضى المسنين، يجب استخدام هذا الدواء بحذربقدر ما قد تحدث ر
 مع مراقبة حالة المريض عن كثب منخفضة،

 
 األطفال

، لصغارطفال اوالرضع واأل الوالدة،وحديثي  الوالدة،لم يتم إثبات سالمة هذا الدواء عند الرضع منخفضي الوزن عند 
 واألطفال والمراهقين.

 

 

 
 لوكسوبروفين هيدرات الصوديوماآلثار الجانبية المحتملة  .4
 

 

 .من عدم حدوثها لدى الجميع، على الرغم آثاًرا جانبية لوكسوبروفين، يمكن أن يسبب مثل جميع األدوية
 

، غثيان م في البطنة، آالالمعدية المعوية )آالم في المعدكانت اآلثار الجانبية الرئيسية التي تم اإلبالغ عنها هي األعراض 
 ٪(.0.10) ٪( ؛ والنعاس0.21٪( ؛ طفح جلدي ، شرى ، إلخ )0.59؛ وذمة )٪(2.25و / أو قيء، فقدان الشهية، إلخ: 

 
 السلبية الهامة  ردود الفعل

 .الصدمة وأعراض التأق •
 فقر الدم االنحاللي ونقص الكريات البيض ونقص الصفيحات •
 ، المتالزمة الكلويةالفشل الكلوي الحاد •
 والتهاب الكلية الخاللي •
 اضطرابات وظائف الكبد واليرقان •
 نزيف الجهاز الهضمي• •
 انثقاب الجهاز الهضمي •
 قصور القلب االحتقاني •
 نوبة الربو •

 
 

 

 
 لوكسوبروفين هيدرات الصوديومكيفية تخزين  .5

 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال.

 

 وم ية إلى اليلصالحال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على الكرتون. يشير تاريخ انتهاء ا
 األخير من نفس الشهر.

  ن تخلص مالصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية الال تتخلص من األدوية في مياه
 األدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.
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