
Package Leaflet: Information for the user 

Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl 0.5mg, 1mg/mL syrup 

What is in this leaflet 

 

1. What Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl 
3. How to take Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl 
4. Possible side effects 
5. How to store Chlorpheniramine Maleate Maleate / Guaifenesin / Phenylephrine HCl 

1. What Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl is and what it is used for 

The combination Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl is used to treat and signs of allergy and 
common cold such as sneezing, runny nose and nose stuffiness. 

Chlorpheniramine Maleate is an antihistamine used to ease allergy symptoms. It works by blocking the 
activity of histamine that is responsible for these symptoms. 

Phenylephrine HCl is a decongestant that works by shrinking blood vessels to decrease nose stuffiness.   

2. What you need to know before you take Chlorpheniramine Maleate/ Phenylephrine HCl 

Do not take Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl 

 If you are allergic to the active substance or any other component of this medicine. 

 If you are taking or took medicines for depression, Parkinson’s disease or Monoamine Oxidase 
Inhibitors in the past 14 days. 

Warnings and precautions 

 

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

 Cough with a lot of mucus, a long-term cough caused by smoking or being around smoke, or 
lung problems like asthma. 

 Narrow-angle glaucoma. 

 Cardiovascular problems such as hypertension and ischemic heart disease. 

 Urinary problems. 

 Liver or kidney problems. 

 Diabetes. 

Do not consume alcohol while being treated with this medicine.  

Do not take this medicine for longer than you were told by your doctor. 

Do not use this medicine to sedate children. 



Other medicines and Chlorpheniramine Maleate Maleate / Phenylephrine HCl 

 

 Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

 Medications for anxiety, depression and Parkinson’s disease interact with this medicine. They 
must not be given at the same time. If you’re taking a medicine for any of these conditions, 
contact your doctor. 

 Other sedatives and tranquilizers may increase the drowsiness caused by this medicine.  

 Do not consume this medicine with other antihistamines including products to relieve cough 
and common cold. 

Pregnancy and breastfeeding 

 

Ask your doctor before taking this medicine if you are pregnant or breast-feeding, 

Driving and using machines 

This product may cause dizziness, drowsiness and sedation. Do not drive or operate machinery until you 
know how you are affected. 

3. How to take Chlorpheniramine Maleate Maleate / Phenylephrine HCl 

 

 This medicine is intended for adults and children. 

 Take exactly as indicated by your doctor. 

 Take with or without food. Take with food if it causes an upset stomach. 

 Measure liquid doses carefully. Use the measuring device that comes with this drug. If there is 
none, ask the pharmacist for a device to measure this drug. 

How much to take 

 For adults, take 5mL every 4 hours. Maximum: 30 mL/24 hours. 

 For children aged 6 - 12 years: 1mL every 4 hours. Maximum: 6 mL/24 hours. 

 For children aged 2 - 6 years: 0.5mL every 4 hours. Maximum: 3 mL/24 hours. 

If you take Chlorpheniramine Maleate / Phenylephrine HCl more than you should 

You may feel sleepiness, dizziness and difficulty breathing. Do not drive. Seek emergency medical help.  

If you forgot to take Chlorpheniramine Maleate Maleate 

Take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next scheduled dose, skip 
the missed dose and go back to your normal time. Do not use extra doses. 

 

 



4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash, hives, itching, red or 
swollen or 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. 

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

 Drowsiness 

Other side effects include: dizziness, dry mouth, headache, blurred vision, urinary retention, excitability, 
gastrointestinal disturbances, and sleep disturbances. 

5. How to store Chlorpheniramine Maleate Maleate / Guaifenesin / Phenylephrine HCl 

 

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

 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. 

 

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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 للمريضالنشرة الدوائية، معلومات 

 شراب ملغ /مل 1، ملغ 0.5فينيليفرين هايدروكلوريد  / كلورفينيرامين ماليات

 

 ماذا في هذه النشرة

 

 وما هو استخدامهفينيليفرين هايدروكلوريد  / كلورفينيرامين مالياتما هو  .1
 هايدروكلوريد فينيليفرين / كلورفينيرامين ماليات تناولما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 هايدروكلوريد فينيليفرين / كلورفينيرامين ماليات تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 هايدروكلوريد فينيليفرين / كلورفينيرامين مالياتكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامههايدروكلوريد  فينيليفرين / كلورفينيرامين مالياتما هو . 1

 فسيالن األنلعطس ومثل ا و البرد هيدروكلوريد لعالج عالمات الحساسيةتستخدم تركيبة كلورفينيرامين ماليات / فينيليفرين 
 .وانسداد األنف

ين في الجسم يستخدم لتخفيف أعراض الحساسية وهو يعمل عن طريق وقف الهيستام للهستامين مضادكلورفينيرامين ماليات 
 المسؤول عن هذه األعراض.

 و هو يخفف من االحتقان. األنفلعالج انسداد  هايدروكلوريد يستخدم فينيليفرين

 كلورفينيرامين ماليات / فينيليفرين هايدروكلوريد نتاولما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

 كلورفينيرامين ماليات / فينيليفرين هايدروكلوريد تأخذ ال

 .إذا كان لديك حساسية من المواد الفعالة أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء 

  ،مين منذ األ أحادي مؤكسدات أو مثبطاتعقاقير معينة لعالج مرض باركنسون إذا كنت تتناول مضادات االكتأب
 األقل.  اسبوعين على

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 :أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك ، إذا كان لديك

  التواجد بالقرب من مدخنين، أو كان لديك مشكالت في الرئة اذا كنت تعاني من سعال طويل األمد بسبب التدخين أو
 .مثل الربو أو انتفاخ الرئة

  جلوكوما مغلق الزاوية.إذا كنت تعاني من 

 قلبي. احتباس الدم او ضغط في حادة زيادة إذا كان لديك 

  أمراض الكبد أو الكلى.إذا كنت تعاني من 

  مشاكل المسالك البولية.إذا كنت تعاني من 

  داء السكري.إذا كنت تعاني من 



 تناولك لهذا العقار.استهالك الكحول أثناء  تجنب

 ال تأخذ هذا الدواء لفترة أطول مما أخبرك به طبيبك.

 لتنويم الطفل. هذا العقاريمنع استخدام

 

 فينيليفرين هايدروكلوريد / أدوية أخرى و كلورفينيرامين ماليات

 

 تتناولها. التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر  

  مين فينيراكلورتتفاعل أدوية القلق واالكتئاب ومرض باركنسون مع هذا العقار. ال تستخدمه في نفس الوقط مع
 ..  إذا كنت تتناول دواء ألي من هذه الحاالت ، فاتصل بطبيبكماليات / فينيليفرين هايدروكلوريد

  السعال الهيستامين األخرى بما في ذلك منتجات تخفيفال تستهلك هذا الدواء مع مهدئات أخرى مثل مضادات 
 قد تؤدي المهدئات األخرى إلى زيادة النعاس الذي يسببه هذا العقار. .ونزالت البرد

 

 الحمل والرضاعة

 

 طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حامالً أو مرضعة. ياسأل

 القيادة واستخدام اآلالت

دى مليقظة حتى تالحظ تجنب قيادة السيارة أو القيام بمهام أو أنشطة أخرى تتطلب منك ا .الدواء استعمال بعد نعاس يحدث قد 
 تأثير هذا العقار عليك.

 فينيليفرين هايدروكلوريد / كلورفينيرامين ماليات تأخذ كيف. 3

 

 االطفال.البالغين و إن كلورفينيرامين ماليات / فينيليفرين هايدروكلوريد مخصص لالستخدام لدى 

 تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك  ً  .تماما

 .تناول هذا العقار مع الطعام أو بدونه. تناول مع الطعام إذا كان يتسبب في اضطراب المعدة 

  قس جرعات السائل بدقة. استخدم جهاز القياس المرفق بهذا العقار. وفي حالة عدم وجود الجهاز، أطلب من
 لقياس العقار.الصيدلي الحصول على جهاز 

 الدواء هذا من تأخذ كم

  :ساعة. 24مل خالل  30ساعات. ال تتجاوز  4مل كل  5للبالغين 

 ساعة. 24مل خالل  6ال تتجاوز  .اتساع 4مل كل  1سنوات:  12 -6 لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  ساعة. 24مل خالل  3ال تتجاوز  ساعات. 4مل كل  0.5سنوات:  6 -2بين لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 

 كلورفينيرامين ماليات / فينيليفرين هايدروكلوريد أكثر مما يجب تأخذإذا كنت 

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



 ارة. اطلب المساعدة الطبية الطارئة.قد تشعر بالنعاس والدوخة وصعوبة التنفس. ال تقود السي

 كلورفينيرامين ماليات / فينيليفرين هايدروكلوريد تأخذان إذا نسيت 

لجرعة الية، فتخط ة التاإذا كنت تتناول هذا العقار بشكل منتظم، تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك لها. إذا اقترب موعد الجرع
 تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.الفائتة وارجع لمواعيدك العادية. يحظر 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4 

 

 و الوجه أولعين أتوقف عن استخدام المنتج واطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني من ضيق في الحلق أو تورم في ا
ي ى أو حكة فمن شر ام المنتج إذا كنت تعانيالشفاه أو اللسان أو تشعر باإلغماء أو تجد صعوبة في التنفس. توقف عن استخد

 الوجه أو الجسم. التردد الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.

 شخص( 100من بين  1)قد تظهر لدى حتى عوارض جانبية شاسعة 

 .شعور بالنعاس 

جهاز بات الالبول ، اضطرا تشمل اآلثار الجانبية األخرى: لدوار،جفاف الفم ، الصداع ، عدم وضوح الرؤية ، احتباس
 الهضمي ، واضطرابات النوم.

 فينيليفرين هايدروكلوريد / كلورفينيرامين مالياتكيفية تخزين  .5

 

  درجة مئوية( 25إلى  20هرنهايت )درجة ف 77إلى  68من يُخزن هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة. 

  .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن متناول األطفال 

 هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة. ال تستخدم 

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

 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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