
Package Leaflet: Information for the User 
Tribenoside/Lidocaine Suppositories: Each suppository contains: Tribenoside 400mg, Lidocaine 40mg 
Tribenoside/Lidocaine Cream: Each 100g contains: Tribenoside 5%, Lidocaine HCl 2.12% 
 

What is in this leaflet 

 

 

 

1. What Tribenoside/Lidocaine is and what it is used for 

2. What you need to know before you use Tribenoside/Lidocaine 

3. How to use Tribenoside/Lidocaine 

4. Possible side effects 

5. How to store Tribenoside/Lidocaine 

 

1. What Tribenoside/Lidocaine is and what it is used for 

Tribenoside/Lidocaine suppositories are intendend for the local relief of hemorrhoids. 

Tribenoside/Lidocaine cream is intended for relief of internal and external hemorrhoids. 

Tribenoside: reduces the permeability of blood vessels and possesses an inhibitory effect on a series of 
substances which play a significant role in the inflammatory process and the occurrence of pain. 

Lidocaine: A local anesthetic, relives pain and itching. 

 

General information 

 

 

What are hemorrhoids? 

Hemorrhoids are swollen veins in your lower rectum. Internal hemorrhoids are usually painless, but tend 
to bleed. External hemorrhoids may cause pain. 

 

2. What you need to know before you use Tribenoside/Lidocaine 

Do not use Tribenoside/Lidocaine if 



 You are allergic to the active ingredients or to any of the additional ingredients contained in 
the medicine. 
 

Warnings and precautions 

 

 

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

 You suffer from liver disease 
 There is loss of blood, anal pain and high fever for more than a week 

 

Other medicines and Tribenoside/Lidocaine 

 

 

Tell your doctor or pharmacists if you are taking or have taken other medicines, including non-
prescription medicines or nutritional supplements. 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

 

Do not use Tribenoside/Lidocaine during pregnancy, especially not during the first three months of 
pregnancy, unless explicitly prescribed by a doctor. 

Do not use Tribenoside/Lidocaine while breastfeeding, unless explicitly prescribed by a doctor. In such 
case stop breastfeeding. 

 

3. How to use Tribenoside/Lidocaine 

 

 

 

 Do not exceed the rcommended dose 
 Do not swallow. For external use only. 

 



 Suppositories: 
o Wash your hands thoroughly. 
o Remove the wrapper from the suppository and wet it with some water. 
o Lie on your side, insert the suppository as deep as you can into the rectum using a 

finger. 
o Wash your hands after inserting the suppository. 

 Cream: 
o Thoroughly clean and dry the rectal area. 
o Gently apply a small amount of the cream to the area. 
o Internal use: attach the screw-on plastic applicator to the tip of the tube. Insert the 

applicator into the rectum and squeeze the tube. Remove the applicator and wash it 
with hot water and soap. Close the tube with the cap. 

 

4. Possible side effects 

 

 

 

Tribenoside/Lidocaine can cause serious side effects. These side effects happen only to a small number 
of people and include: 

 Allergic reactions 
 Burning 
 Itching 

5. How to store Tribenoside/Lidocaine 

 

 

 

 Keep out of children’s reach. 
 Do not use the medicine after the expiry date “EXP” that appears on the package. The expiry 

date refers to the last day of that month. 
 Store below 25°C. 

 

 

 

 



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.  40مجم ، ليدوكائين  400ترايبينوسيد / ليدوكائين تحاميل: كل تحاميل تحتوي على ترايبينوسيد 
 ٪2.12٪ ، ليدوكائين هيدروكلورايد  5ترايبينوسيد  جرام تحتوي على:  100ترايبينوسيد / ليدوكائين كريم: كل  

 
  ما هو في هذه النشرة 

  
  

 

 
 
 . ما هو ترايبينوسيد / ليدوكائين وما هي دواعي استخدامه 1
 . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ثالثي بينوسيد / ليدوكائين2
 . كيفية استخدام ترايبينوسيد / ليدوكائين 3
 المحتملة . اآلثار الجانبية 4
 . كيفية تخزين ترايبينوسيد / ليدوكائين 5
 
 . ما هو ترايبينوسيد / ليدوكائين وما هي دواعي استخدامه 1

 تنوي تحاميل ترايبينوسيد / ليدوكائين للتخفيف الموضعي من البواسير. 
 كريم ترايبينوسيد / ليدوكائين مخصص للتخفيف من البواسير الداخلية والخارجية. 

يقلل من نفاذية األوعية الدموية وله تأثير مثبط على سلسلة من المواد التي تلعب دوًرا هاًما في عملية االلتهاب  ترايبينوسيد: 
 وحدوث األلم. 

 ليدوكائين: مخدر موضعي ، يخفف األلم والحكة. 
 

 معلومات عامة 
 
  
  

 
 ما هي البواسير؟ 

واسير الداخلية غير مؤلمة ولكنها تميل إلى النزف. قد تسبب  البواسير هي أوردة منتفخة في أسفل المستقيم. عادة ما تكون الب 
 البواسير الخارجية األلم. 

 
 . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ثالثي بينوسيد / ليدوكائين 2

 ال تستخدم ترايبينوسيد / ليدوكائين إذا
 دواء. • لديك حساسية من المواد الفعالة أو ألي من المركبات اإلضافية التي يحتويها ال

 
 المحاذير واإلحتياطات 

  
  
 

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

 • كنت تعاني من مرض كبدي 
  • هناك فقدان للدم وآالم في الشرج وارتفاع في درجة الحرارة ألكثر من أسبوع 

  
 
 



 األدوية األخرى وتريبينوسيد / ليدوكائين 
  
  
 

 
 الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت أدوية أخرى ، بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبية أو المكمالت الغذائية. أخبر طبيبك أو 

 
 الحمل والرضاعة 

  
  
 

 
 ال تستخدم ترايبينوسيد / ليدوكائين أثناء الحمل ، خاصةً خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل ، ما لم يصفه الطبيب صراحةً. 

ينوسيد / ليدوكائين أثناء الرضاعة الطبيعية ، ما لم يصفه الطبيب صراحة. في مثل هذه الحالة توقف عن  ال تستخدم ترايب 
 الرضاعة الطبيعية. 

 
 . كيفية استخدام ترايبينوسيد / ليدوكائين 3
  
  
 
 

 
 • ال تتجاوز الجرعة الموصى بها

 ال ابتالع. لالستخدام الخارجي فقط.  •
 
 تحاميل:  •
o  .اغسل يديك جيدا 

 قم بإزالة الغالف من التحميلة وقم بتبليله ببعض الماء. 
 استلق على جانبك ، أدخل التحميلة بأعمق ما تستطيع في المستقيم باستخدام إصبع. 

o  .اغسل يديك بعد إدخال التحميلة  
 
 كريم:  •
o .تنظيف منطقة المستقيم وتجفيفها تماًما 
o  ق على المنطقة. ضعي كمية صغيرة من الكريم برف 
o   .االستخدام الداخلي: قم بإرفاق قضيب بالستيكي ملولب بطرف األنبوب. أدخل المطباق في المستقيم واضغط على األنبوب

 قم بإزالة أداة التثبيت وغسلها بالماء الساخن والصابون. أغلق األنبوب بالغطاء. 
 

 . اآلثار الجانبية المحتملة 4
 
  
  
 

 
 سيد / ليدوكائين آثاًرا جانبية خطيرة. هذه اآلثار الجانبية تحدث فقط لعدد قليل من الناس وتشمل: يمكن أن يسبب ترايبينو

 • تفاعالت الحساسية 
 احتراق  •
  مثير للحكة  •
  
 



 . كيفية تخزين ترايبينوسيد / ليدوكائين 5
 
  
  
 

 
 • يُحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. 

” الذي يظهر على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير  EXPالصالحية “• ال تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء 
 من نفس الشهر. 

 درجة مئوية.  25• يجب التخزين بدرجة حرارة دون 
  
  
 
  
  

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء 
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000هاتف رقم                         
8002490000الهاتف المجاني                    

webmaster@sfda.gov.sa : البريد األلكتروني  
 

  العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
الحي النف – الطريق الدائري الشمالي   )3292 (  

1الوحدة رقم   
6288 –  13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية 
 

  


