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1. What Triprolidine/pseudoephedrine is and what it is used for 

Triprolidine/pseudoephedrine Tablets is a medicine which is used to relieve the symptoms of colds, flu 
and allergies including sneezing, runny nose, watery eyes, nasal congestion and blocked sinuses.  

The tablets contain pseudoephedrine hydrochloride, which is a decongestant that relieves nasal and 
sinus congestion and triprolidine hydrochloride which is an antihistamine that helps stop sneezing, 
runny nose and watery eyes.  

This medicine is for use in adults and children aged over 12 years. 

 

2. What you need to know before you take Triprolidine/pseudoephedrine 

Do not take this medicine: 

 If you have ever had a bad reaction to any of the ingredients.  
 If you have high blood pressure or heart disease.  
 If you have diabetes  

 

 

 

 



Warnings and precautions 

 

 

Tell your doctor about all of your health conditions, including: 

 If you have kidney or liver problems. 
 If you have alcohol dependence. 
 If you have bronchitis, emphysema or asthma. 
 If you are susceptible to glaucoma. 
 If you have blocked arteries or veins. 
 If you are being treated for a thyroid disorder 
 If you have prostate problems 

 

Other medicines and Triprolidine/pseudoephedrine 

 

 

Do not take this medicine if you are taking any other medicines, including drugs used to treat: 

 Sleep disorders 
 pain  
 mood disorders 
 anxiety and tension 
 cramps or spasms 
 high blood pressure 
 heart rhythms or contractions 
 migraine 
 contractions during childbirth 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

 

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 
your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. 

 



3. How to take Triprolidine/pseudoephedrine 

 

 

 

Children under 12 years: This medicine is not recommended for children under 12 years old. 

Adults and children aged 12 years and over: One tablet every 4 - 6 hours, up to 4 times a day. Leave at 
least 4 hours between doses. Do not give more than 4 doses in 24 hours. 

 

4. Possible side effects 

 

 

 

Like all medicines Triprolidine/pseudoephedrine Tablets can have side-effects, although not everybody 
gets them. If you experience any of the following, stop taking this medicine and seek immediate medical 
help: Severe Allergic reactions, hallucinations, paranoid delusions or seizures and sudden onset of fever.  

Other side effects include: 

 Headache 
 Difficulty sleeping, nervousness, dizziness 
 Difficulty performing tasks 
 Drowsiness 
 Blurred Vision 
 Thickened mucus, dry mouth or nausea 
 Confusion or depression 
 Tremors, shakiness or slurred speech 
 Low blood pressure 
 Heart attack 
 Tingling or numbness of hands or feet 
 High blood pressure 
 Nose bleeds, dry nose or dry throat  
 Stomach pain or vomiting  
 Pain when passing water  
 Reduced blood flow to the optic nerve 

 



5. How to store Triprolidine/pseudoephedrine 

 

 

 

 Store below 25°C. 
 Store in the original package to protect from light and moisture. 
 Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
 Do not use this medicine after the end of the month shown as an expiry date on the packaging. 
 Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 

how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to 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 

 

 

  



 ة: معلومات للمستخدمدوائينشرة الال
 

 مجم أقراص  60مجم / سودوإيفيدرين   2.5تريبروليدين 
 

  ما هو في هذه النشرة 
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 يدرين وما هي دواعي استخدامه / السودوإيف  تريبروليدين . ما هو 1

تريبروليدين / السودوإيفيدرين هو دواء يستخدم للتخفيف من أعراض نزالت البرد واإلنفلونزا والحساسية بما في ذلك العطس  
 وسيالن األنف والعينين الدامعة واحتقان األنف وانسداد الجيوب األنفية. 

وهو  ان يخفف من احتقان األنف والجيوب األنفية ، و تريبروليدينتحتوي األقراص على السودوإيفيدرين ، وهو مزيل احتق
 مضاد للهستامين يساعد على وقف العطس وسيالن األنف ودموع العين. 

 عاًما. 12هذا الدواء لالستخدام للبالغين واألطفال الذين تزيد أعمارهم عن  
 
 / السودوإيفيدرين  تريبروليدين. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول 2

 ال تتناول هذا الدواء: 
 • إذا كان لديك في أي وقت رد فعل سيئ تجاه أي من المكونات. 

 • إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. 
 • إذا كنت تعاني من مرض السكري

 
 المحاذير واإلحتياطات 

 
 
 
 

 بر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك: أخ
 • إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد. 

 • إذا كنت تعاني من إدمان الكحول. 
 • إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو. 

 • إذا كنت عرضة لإلصابة بالجلوكوما. 
 ن أو األوردة. • إذا كان لديك انسداد في الشرايي 

 • إذا كنت تعالج من اضطراب الغدة الدرقية 
 • إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا

 
 
 



 
 / السودوإيفيدرين  تريبروليدين األدوية األخرى و 

 
 
 

 
 ال تتناول هذا الدواء إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك األدوية المستخدمة لعالج: 

 النوم • اضطرابات  
 ألم •
 اضطرابات المزاج  •

 • القلق والتوتر 
 • تقلصات أو تقلصات 

 ضغط دم مرتفع  •
 • ضربات القلب أو االنقباضات 

 صداع نصفي  •
 • تقلصات أثناء الوالدة 

 
 الحمل والرضاعة 

 
 
 

 
صول على المشورة  إذا كنت حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للح 

 قبل تناول هذا الدواء. 
 
 

 / السودوإيفيدرين   تريبروليدين. كيف تأخذ  3
 
 
 
 

 
 عاًما.  12عاًما: ال ينصح بهذا الدواء لألطفال دون سن  12األطفال أقل من 

  4يقل عن مرات في اليوم. اترك ما ال  4ساعات ، حتى    6  -  4سنة وما فوق: قرص واحد كل   12البالغون واألطفال بعمر 
 ساعة.   24جرعات خالل  4ساعات بين الجرعات. ال تعط أكثر من 

 
 . اآلثار الجانبية المحتملة 4

 
 
 
 

 
آثار جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها   pseudoephedrine / تريبروليدينمثل جميع األدوية ، يمكن أن يكون ألقراص 

ذا الدواء واطلب المساعدة الطبية على الفور: ردود فعل تحسسية شديدة ،  للجميع. إذا واجهت أًيا مما يلي ، فتوقف عن تناول ه
 وهلوسة ، وأوهام أو نوبات بجنون العظمة ، وظهور مفاجئ للحمى. 

 تشمل اآلثار الجانبية األخرى: 
 صداع الراس  •

 • صعوبة النوم والعصبية والدوخة 
 • صعوبة أداء المهام



 • النعاس 
 • عدم وضوح الرؤية 

 ف وجفاف الفم أو غثيان • مخاط كثي 
 • االرتباك أو االكتئاب

 • رعشة أو رعشة أو تعثر في الكالم
 ضغط دم منخفض  •
 نوبة قلبية  •

 • وخز أو خدر في اليدين أو القدمين
 ضغط دم مرتفع  •

 • نزيف األنف أو جفاف األنف أو جفاف الحلق 
 • ألم في المعدة أو قيء 

 • ألم عند التبول في الماء 
 فق الدم إلى العصب البصري • انخفاض تد

 
 

 / السودوإيفيدرين  تريبروليدين . كيفية تخزين 5
 
 
 
 

 
 درجة مئوية.  25• يجب التخزين بدرجة حرارة دون 

 • يجب التخزين في العلبة األصلية لحمايته من الضوء والرطوبة. 
 • احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال. 

 الدواء بعد نهاية الشهر الموضح كتاريخ انتهاء الصالحية على العبوة. • ال تستخدم هذا 
• ال ينبغي التخلص من األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من  

 األدوية التي لم تعد مطلوبة. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة. 
  
  
  

صال بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلت  
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000هاتف رقم                         
8002490000الهاتف المجاني                    

webmaster@sfda.gov.sa : البريد األلكتروني  
 

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

1الوحدة رقم   
6288 –  13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية 
 

  


