
Package Leaflet: Information for the User 

Hyoscine butylbromide 10 mg tablets 

Hyoscine butylbromide 20 mg/mL solution for injection* 

Hyoscine butylbromide 5mg/5mL syrup* 

What is in this leaflet 

 

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

1. What Hyoscine butylbromide is and what it is used for 

Hyoscine butylbromide is used to treat cramps (spasms) of the stomach, intestines, and bladder. It may 
be used to stop spasms prior to radiology imaging.  

Hyoscine butylbromide belongs to a group of medicines called antispasmodics; it works by relaxing the 
muscles. 

2. What you need to know before you take Hyoscine butylbromide 

Do not take Hyoscine butylbromide 

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

 If you have glaucoma. 

 If you have myasthenia gravis (muscle disease). 

 If you have or suspect that you have a blocked bowel. 

 If you have a condition where your bowel is blocked or does not work properly (paralytic or 
obstructive ileus). 

 If you have an enlarged bowel (megacolon). 

 If you have an enlarged prostate gland (for men). 

Warnings and precautions 

 

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

 If you have heart problems such as a very fast heart rate (tachycardia). 

 If you have an overactive thyroid gland. 

 If you have difficulty passing urine. 

 If you have constipation. 

 If you have a fever. 

 If you have liver or kidney problems. 



Other medicines and Hyoscine butylbromide 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Hyoscine butylbromide interacts with the following: 

 Tetracyclic antidepressants used for depression 

 Medicines that control your heartbeat 

 Medicines for severe mental illness 

 Medicines used for breathing problems (like asthma and COPD) 

 Antihistamines used for allergy 

 Amantadine 

 Metoclopramide  

Pregnancy and breastfeeding 

 

Do not take this medicine if you are pregnant or breast-feeding. 

Driving and using machines 

This medicine may affect your sight. Do not drive and use machines until you know you are not affected. 

3. How to take Hyoscine butylbromide   

 

 This medicine is intended for adults and children 6 years and older. 

 Take as indicated by your doctor. 

 Take with or without food. 

 Swallow tablets whole. Do not break or chew. 

 The injection is given as a shot in the muscle or vein. 

How much to take 

 The usual dosing is 20 mg, 3-4 times a day. 

 In children between 6-12 years, the usual dose is 10 mg 3 times a day. 

If you take Hyoscine butylbromide more than you should 

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

If you forgot to take Hyoscine butylbromide 

Take the missed dose as soon as you remember. However, if it is time for the next dose, skip the missed 
dose. 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 

 Eye problems: pain and vision loss 

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

 Dry mouth 

 Dizziness 

 Increased heart rate 

Other side effects include: difficulty passing urine, constipation, sweating, and blurred vision. 

5. How to store Hyoscine butylbromide   

 

 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. 

*Dosage form and route of administration of Hyoscine butylbromide 20 mg/mL solution for injection 
and 5mg/5mL syrup 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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 للمريضالنشرة الدوائية، معلومات 

 ملغ أقراص 10هيوسين بيوتيل بروميد 

 ملغ/مل محلول للحقن* 20 هيوسين بيوتيل بروميد

 مل شراب* 5ملغ / 5 هيوسين بيوتيل بروميد

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه هيوسين بيوتيل بروميدما هو  .1
 هيوسين بيوتيل بروميد تناولما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 بيوتيل بروميدهيوسين  تأخذ كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 هيوسين بيوتيل بروميدكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه هيوسين بيوتيل بروميد هو ما. 1

 التصوير قبل التشنجات لوقف استخدامه يمكن. والمثانة واألمعاء لمعدةا تقلصات لعالج هيوسين بيوتيل بروميد ستخدمي  
 .الشعاعي

 .تالعضال إرخاء طريق عن يعملو  التشنج مضادات تسمى األدوية من مجموعة إلى بروميدهيوسين بيوتيل  ينتمي

 هيوسين بيوتيل بروميد تناولما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  هيوسين بيوتيل بروميد تأخذال 

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

 المياه الزرقاء( الجلوكوما من تعاني كنت إذا(. 

 الوبيل العضلي الوهن من تعاني كنت إذا. 

 األمعاء بانسداد إصابتك في تشتبه أو لديك كان إذا. 

 (.الِعلَّوص) صحيح بشكل تعمل ال أو األمعاء انسداد حالة من تعاني كنت إذا 

 القولون تضخم من تعاني كنت إذا. 

 (.للرجال) البروستاتا غدة في تضخم لديك كان إذا 
 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 :أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية ، بما في ذلك

 القلب دقات ةسرع مثل القلب في مشاكل من تعاني كنت إذا. 

 الدرقية الغدة نشاط فرط من تعاني كنت إذا. 

 التبول في صعوبة لديك كان إذا. 

 إمساك لديك كان إذا. 

 الحمى لديك كان إذا. 

 الكلى أو الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا. 



 

  هيوسين بيوتيل بروميد أدوية أخرى و

 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 :العقارات التالية مع هيوسين بيوتيل بروميد يتفاعل

 االكتئاب لعالج المستخدمة الحلقات رباعية االكتئاب مضادات 

 قلبك ضربات في تتحكم التي األدوية 

 الشديدة العقلية لألمراض أدوية 

 (المزمن الرئوي االنسداد ومرض الربو مثل) التنفس لمشاكل المستخدمة األدوية 

 حساسيةلل المستخدمة الهيستامين مضادات 

 أمانتادين 

 ميتوكلوبراميد 

 

 الحمل والرضاعة

 

 .مرضعة أو حامالا  كنت إذا الدواء هذا تتناولي ال

 القيادة واستخدام اآلالت

 .متأثر غير أنك تعرف حتى اآلالت وتستخدم السيارة تقود ال. بصرك على الدواء هذا يؤثر قد 

 

 هيوسين بيوتيل بروميد تأخذ كيف. 3

 

 فوق فما سنوات 6 بعمر واألطفال للبالغين مخصص الدواء هذا. 

 طبيبك أمر حسبما العقار هذا تناول. 

 الطعام بدون أو مع خذ. 

  هاتمضغ أو هاتكسر ال. كاملة أقراصابتلع. 

 الوريد أو العضل في الحقنة إعطاء يتم. 

 كم تأخذ من هذا الدواء

 اليوم في مرات 4-3 ،ملغ 20 هي المعتادة الجرعة. 

 اليوم في مرات 3 ملغ 10 المعتادة الجرعة ،سنة 12-6 بين أعمارهم تتراوح الذين طفاللأل. 

 أكثر مما يجب هيوسين بيوتيل بروميدإذا كنت تتناول 

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



 هيوسين بيوتيل بروميدإذا نسيت تناول 

 ال تأخذ. العادية دكلمواعي وارجع الفائتة الجرعة فتخط التالية، الجرعة موعد اقترب إذا .تذكرك فور الفائتة الجرعة تناول
 مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية.جرعة 

 

 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

 التردد الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.اللسان أو الحلق. 

 خطيرة نبيةأعراض جا

 البصر وفقدان ألم: العين في مشاكل 

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

 جاف فم 

 ارالدو 

 القلب ضربات سرعة 

 .الرؤية وضوح وعدم التعرق، اإلمساك، التبول، في صعوبة اخرى:أعراض جانبية 

 

 هيوسين بيوتيل بروميدكيفية تخزين . 5

 

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

 .احفظ هذا الدواء بعيداا عن متناول األطفال 

 .ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة 

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

لإلشارة  وفقاا مل شراب  5ملغ / 5ملغ/مل محلول للحقن و  20 هيوسين بيوتيل بروميدف شكل وطريقة إعطاء *يجب وص
 العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة.

 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 – 13312لرياض ا   

 المملكة العربية السعودية

mailto:webmaster@sfda.gov.sa


 

 

 

 


