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1. What Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
3. How to take Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
4. Possible side effects 
5. How to store Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
1. What is Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C and what is used for 
 
This product consists of three active ingredients; Paracetamol, Phenylephrine hydrochloride and Vitamin 
C. Paracetamol is a medication that belongs to a class of medications known as analgesics (pain 
relievers) and antipyretics (fever reducers). Phenylephrine hydrochloride is a medication that belongs to 
a class of medicines known as “decongestants” and acts by decreasing nasal stuffiness that you may 
experience during cold and flu. Vitamin C is used to boost your immune system and your energy. This 
combination of medications is used for the relief of cold and flu signs and symptoms and is used 
specifically for the following indications: 
 

 Body aches 
 Blocked nose 
 Sore throat 
 Fever 

 
2. What you need to know before you take Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
Do not take Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 

 If you are allergic to Paracetamol, or Phenylephrine hydrochloride, or Vitamin C, or any of the 
ingredients in this medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had. 

 If you are taking other paracetamol containing products or other cold and flu medications or 
decongestants. Make sure not to exceed the dose.  

 If you have an enlarged prostate, liver or kidney problems, heart or blood circulation problems, 
diabetes (high blood glucose levels), overactive thyroid, pheochromocytoma (a tumor on your 
adrenal glands of your kidneys) or glaucoma (high pressure in your eye).  

 If you are taking beta blockers (used for some heart problems and high blood pressure).  

 If you are taking tricyclic antidepressants (used to treat depression), like, amitriptyline and 
imipramine.  

 If you are taking or have taken during the previous two weeks MAO inhibitors (used to treat 
depression), like, moclobemide. 

 
 



Do not give Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
For children under 12 years of age unless recommended by the doctor.  

 
 
Warnings and precautions 
 
 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Make sure to tell your doctor if you have liver or kidney problems, including alcoholic liver 
disease or if you have mild arthritis (joints inflammation) and need to take painkillers on a daily 
basis. 

 Make sure to tell your doctor if you have blood vessel problems like Raynaud’s disease (a 
disorder that causes decreased blood flow to your fingers). 

 Long term use of this medication may be harmful to your liver.  

 Contact your doctor if symptoms are not relieved.  

 Make sure not take the medication for more than 5 days without consulting a doctor. 

 This medication contains 2.9g of sucrose in every dose. Make sure to take that into 
consideration if you are diabetic (have high blood glucose levels).  

 Make sure to check for the sodium content of the product if you are following a strictly 
controlled sodium diet.  

 Talk to your doctor if you are intolerant to some types of sugars before taking this medication. 

 Make sure to tell your doctor if you have a severe infection in order to avoid development of 
metabolic acidosis which is usually manifested by signs and symptoms, like, loss of appetite, 
deep, difficult and rapid breathing, nausea and vomiting. Contact your doctor right away if you 
experience any of these signs.  

 
 
 Other medicines and Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications. 

 If you are taking metoclopramide or domperidone (used for vomiting or nausea). 

 If you are taking cholestyramine (used to lower blood cholesterol).  

 If you are taking blood thinning medications (e.g. warfarin) and you need to take a painkiller 
every day.  Concomitant chronic use of painkillers and blood thinning medications may increase 
the risk of bleeding.  

 If you are taking other Paracetamol-containing medications. 

 If you are taking ergotamine or methysergide (used to treat migraine) 

 If you are taking medications to lower blood pressure 

 If you are taking appetite suppressants or stimulants 

 If you are taking antidepressants (used to treat depression), like, amitriptyline. 

 If you are taking heart disease medications, like, digoxin. 
 

 



    Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Talk to your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant, or are breastfeeding.  Do not take this 
medication if you are pregnant or breastfeeding unless recommended by your doctor.  
 
Driving and using machines 
 
This medication may cause side effects, like dizziness which may affect your ability to drive and use 
machineries. Make sure to avoid driving or using machineries if you are not feeling well.   

 
 
3. How to take Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
 

Adults, elderly and children over 12 years 
 
Take 1 sachet every 4 to 6 hours as needed. Do not exceed taking the medication for more than 4 times 
a day. 
 
Children under 12 years 
 
Do not give Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C to children below 12 years of age.  
 

 Start by emptying the powder content of one sachet into a cup, fill with hot water and then start 
stirring the mixture until dissolved. You can sweeten the mixture if preferred with sugar or 
honey. 

 Do not take for more than 5 days or a higher dose than recommended.  
 
If you take more Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C than you should 
 
Taking a higher than prescribed dose may cause liver damage that can be delayed. Talk to your doctor 
immediately in case of overdose even if you are feeling well.   
 
If you forget to take Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
This medication is taken on an as needed basis. You can still take your missed dose if needed. Make sure 
to space your doses by at least 4 hours and do not exceed the maximum allowed dose per day.  
 
If you stop taking Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
This medication is taken on an as needed basis. If you are still not feeling well and decide to stop taking 
the medication, make sure to contact your doctor for advice. 
 
 
 
 
 



 
 
  4. Possible side effects  
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Contact your healthcare provider if you experience any side effect. Tell your doctor or get 
medical help right away if you have any of the following signs or symptoms:  
 

 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with 
or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or 
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.  

 Signs of breathing problems like difficulty breathing. These signs are more likely to happen if you 
have previously experienced them after taking similar painkiller medications like aspirin and 
ibuprofen.  

 Sudden weight loss, nausea, yellowing of the skin and eyes and loss of appetite. 
 Unexplained bleeding or bruising. 
 Recurring infections or fevers. 
 Visual disturbances (rare but may happen in patients with glaucoma). 
 High blood pressure, or unusual rapid heart rate or a sensation of an unusual rapid or irregular 

pace. 
 Difficulty urinating (rare but may happen in men with an enlarged prostate gland). 

 
Other side effects 
 

 nervousness 

 dizziness 

 anxiety 

 diarrhea  

 difficulty sleeping 
  
 
5. How to store Paracetamol/Phenylephrine hydrochloride/Vitamin C  
 
 

 Store medication below 25°C 

 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture and light 

 Do not dispose medication in the wastewater or household waste  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



معلومات للمريضالنشرة الدوائية،   
 مجم 60فيتامين سي  /مجم  10فينيل افرين هيدروكلوريد  /مجم  750باراسيتامول  ظروف من المسحوق

 
 
؟ ماذا في هذه النشرة   
 

 
 وما هو إستخدامهباراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي ما هو  .1
 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2
 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي كيف تأخذ  .3
 اآلثار الجانبية المحتملة   .4
 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي كيفية تخزين  .5
 

 خدامهوما هو إستباراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي ما هو  .1
 

الباراسيتامول هو دواء . من ثالثة مكونات نشطة ؛ الباراسيتامول وهيدروكلوريد فينيليفرين وفيتامين سي يتكون هذا الدواء
هو دواء ينتمي إلى فئة من  فينيليفرين هيدروكلوريد. ينتمي إلى فئة من األدوية تعرف باسم مسكنات األلم وخافضات الحرارة

يستخدم . ويعمل على تقليل احتقان األنف الذي قد تعاني منه أثناء البرد واإلنفلونزا" مزيالت االحتقان"األدوية تعرف باسم 
يستخدم هذا المزيج من األدوية للتخفيف من عالمات وأعراض . فيتامين سي لتعزيز نظام المناعة لديك و لتعزيز طاقتك

 : نفلونزا ويستخدم خصيًصا لإلشارات التاليةالبرد واإل
 

  آالم الجسم 

  انسداد األنف 

  التهاب الحلق 

  الحمى 
 

 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2
 

 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي ال تتناول 
 

  إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الباراسيتامول أو هيدروكلوريد فينيليفرين أو فيتامين سي أو أي من المكونات في
  .أخبر طبيبك عن الحساسية والعالمات التي تعاني منها. هذا الدواء

 تأكد من . الحتقانإذا كنت تتناول منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو أدوية البرد واإلنفلونزا أو مزيالت ا
 . عدم تجاوز الجرعة

  إذا كنت تعاني من تضخم البروستات أو الكبد أو الكلى أو مشاكل في القلب أو الدورة الدموية أو مرض السكري
أو ( ورم في الغدد الكظرية في الكلى)أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو ورم القواتم ( ارتفاع مستويات السكر في الدم)

 ( . تفاع ضغط في عينكار)الجلوكوما 

  (. تستخدم لبعض مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم)إذا كنت تتناول حاصرات بيتا 

  مثل أميتريبتيلين وإيميبرامين( تستخدم لعالج االكتئاب)إذا كنت تتناول مضادات اكتئاب ثالثية الحلقات ، . 

  إذا كنت تتناول أو تناولت خالل األسبوعين الماضيين مثبطاتMAO (المستخدمة لعالج االكتئاب ) مثل ،
 . موكلوبميد

 
 سي فيتامين /فينيليفرين هيدروكلوريد  /ال تعط باراسيتامول 

 
 .سنة ما لم ينصح الطبيب بذلك 12لألطفال دون سن 

 



 المحاذير واإلحتياطات     
 

 ، والطفح الجلدي ، وانتفاخ الوجه أو  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا أصبت بردود فعل تحسسية مثل ضيق التنفس
 . الرقبة ، وانخفاض ضغط الدم والدوخة

 ، بما في ذلك مرض الكبد الكحولي أو إذا كنت  تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى
 . وتحتاج إلى تناول مسكنات األلم بشكل يومي( التهاب المفاصل)تعاني من التهاب المفاصل الخفيف 

  اضطراب يتسبب في )تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في األوعية الدموية مثل مرض رينود
 (. انخفاض تدفق الدم إلى أصابعك

 د يكون االستخدام طويل األمد لهذا الدواء ضاًرا للكبدق . 

 اتصل بطبيبك إذا لم يتم تخفيف األعراض . 

  أيام دون استشارة الطبيب 5تأكد من عدم تناول الدواء ألكثر من.  

  تأكد من أخذ ذلك في االعتبار إذا كنت مصابًا . جرام من السكروز في كل جرعة 2.9يحتوي هذا الدواء على
 (. لديك مستويات عالية من الجلوكوز في الدم)السكري بمرض 

 تأكد من التحقق من محتوى الصوديوم في المنتج إذا كنت تتبع نظاًما غذائيًا صارًما للصوديوم. 

 تحدث إلى طبيبك إذا كنت ال تتحمل بعض أنواع السكريات قبل تناول هذا الدواء . 

 يدة لتجنب تطور الحماض االستقالبي الذي يتجلى عادة في تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من عدوى شد
اتصل بطبيبك على . عالمات وأعراض ، مثل فقدان الشهية والتنفس العميق والصعب والسريع والغثيان والقيء

 .الفور إذا واجهت أيًا من هذه العالمات
 
 
 

 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي واألدوية األخرى    
 

 : أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي من األدوية
 

  (. ستخدم للتقيؤ أو الغثيانت)إذا كنت تتناول ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون 

  (. يستخدم لخفض نسبة الكوليسترول في الدم)إذا كنت تتناول كوليسترامين 

 قد يؤدي االستخدام . وتحتاج إلى تناول مسكن لأللم كل يوم( مثل الوارفارين)م إذا كنت تتناول أدوية تسييل الد
 . المزمن المصاحب لمسكنات األلم وأدوية ترقق الدم إلى زيادة خطر النزيف

 إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول. 

  (فييستخدم لعالج الصداع النص)إذا كنت تتناول إرغوتامين أو ميثيسرجيد.  

 إذا كنت تتناول أدوية لخفض ضغط الدم.  

 إذا كنت تتناول مثبطات الشهية أو المنبهات.  

 إذا كنت تتناول مضادات االكتئاب ، مثل أميتريبتيلين . 

 إذا كنت تتناول أدوية أمراض القلب ، مثل الديجوكسين . 
 
 

 الحمل والرضاعة   
 
 

ال تأخذي هذا الدواء إذا كنت حامالً أو مرضعة إال إذا . تحدث إلى طبيبك إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل أو مرضعة
 . أوصى طبيبك بذلك

 
 
 



 القيادة وإستخدام اآلالت
 

تأكد من تجنب القيادة . مثل الدوخة التي قد تؤثر على قدرتك على القيادة واستخدام اآلالت قد يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ،
 .أو استخدام اآلالت إذا كنت ال تشعر على ما يرام

 
 

 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي كيف تتناول  .3
 
 

 عاًما 12للبالغين وكبار السن واألطفال فوق 
 

 . مرات في اليوم 4ال تتجاوز تناول الدواء ألكثر من . ساعات حسب الحاجة 6إلى  4واحد كل  ظرف تناول
 

 عاًما  12األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
 

 . عاًما 12فيتامين سي لألطفال دون سن  /فينيليفرين هيدروكلوريد  /ال تعطي باراسيتامول 
 

  الكوب بالماء الساخن ثم ابدأ بتقليب الخليط حتى  واحد في كوب وامأل ظرفابدأ بإفراغ محتوى المسحوق من
 . يمكنك تحلية الخليط إذا فضلت بالسكر أو العسل. الدواء يذوب

  أيام أو جرعة أعلى من الموصى بها 5ال تأخذ أكثر من . 
 

 أكثر مما يجب باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي إذا تناولت 
 

تحدث إلى طبيبك على الفور في حالة تناول . قد يؤدي تناول جرعة أعلى من الموصوفة إلى تلف الكبد الذي يمكن أن يتأخر
 . جرعة زائدة حتى لو كنت على ما يرام

 
 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي إذا نسيت تناول 

 
 4تأكد من تباعد جرعاتك بما ال يقل عن . اول الجرعة الفائتة إذا لزم األمرال يزال بإمكانك تن. يؤخذ هذا الدواء حسب الحاجة

 . ساعات وال تتجاوز الجرعة القصوى المسموح بها في اليوم
 

 باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريد/فيتامين سي إذا توقفت عن تناول 
 

وقررت التوقف عن تناول الدواء ، فتأكد من االتصال ال تشعر بتحسن إذا كنت ال تزال . يؤخذ هذا الدواء حسب الحاجة
 .بطبيبك للحصول على المشورة

 
 
  اآلثار الجانبية المحتملة .4
 
 

اتصل بمقدم . على الرغم من أنه قد يكون نادًرا ، قد يعاني بعض المرضى من آثار جانبية غير مرغوب فيها عند تناول الدواء
أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك . آثار جانبيةالرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي 

 : أي من العالمات أو األعراض التالية

 قشعريرة؛ حكة؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع أو بدون . عالمات رد فعل تحسسي ، مثل الطفح الجلدي
ضيق في الصدر أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو  ،حمى ؛ أزيز

 . الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق



 من المرجح أن تحدث هذه العالمات إذا كنت قد عانيت منها سابقًا بعد . عالمات مشاكل التنفس مثل صعوبة التنفس
 . تناول مسكنات األلم المماثلة مثل األسبرين واأليبوبروفين

 فقدان الوزن المفاجئ والغثيان واصفرار الجلد والعينين وفقدان الشهية . 

 نزيف أو كدمات غير مبررة. 

 اع الحرارة واإللتهابات المتكررةإرتف.   

  (. نادرة ولكنها قد تحدث في مرضى الجلوكوما)اضطرابات بصرية 

  ارتفاع ضغط الدم ، أو معدل ضربات القلب السريع غير المعتاد أو اإلحساس بوتيرة سريعة أو غير منتظمة غير
 . عادية

  (. تضخم غدة البروستاتنادرة ولكنها قد تحدث عند الرجال المصابين ب)صعوبة التبول 
 

 آثار جانبية أخرى 
 

  عصبية 

  دوار 

   قلق 

  إسهال 

 صعوبة في النوم 
 
 

 
 

 فيتامين سي /باراسيتامول/فينيل افرين هيدروكلوريدكيفية تخزين  .5
 
 

 

  درجة مئوية 25احفظ الدواء في درجة حرارة أقل من 

  .احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 .ال تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور في العلبة 

  .احتفظ بالدواء في عبوته األصلية لحمايته من الرطوبة والضوء 

  في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. الدواءال تتخلص من 
 
 

 


