Cyprodad
Tablets
Antihistamine
Composition:Each tablet contains:Cyproheptadine Hcl 4mg.
Indications:
•Allergic and itchy conditions of skin such as in urticaria , cold urticarial ( usually resistand to other
antihistamins ) eczema , neurodemastitis , etc.
•Allergic and vasomotor rhinitis , etc.
•Allergic conjunctivitis and contact dermatitis of the eye lids .
•As a prophylactic measure in migrains and cluster headache .
•As a appetite stimulant .Cautions and contra indications:
•Hypersensitivity to Cyproheptadine or similar drugs .
•Cyproheptadine has a significant antimuscarinic activity and it should therefore be used with
caution in prostatic hypertrophy, urinary retention, susceptibility to angle-closure glaucoma, and
pyloroduodenal obstruction. Caution may be required in epilepsy. Children and the elderly are more
susceptible to side effects.
Hepatic impairment:should be avoiding in severe liver disease, increased risk of coma.
Pregnancy and breast feeding: avoid during pregnancy.
The use of Cyproheptadine in the latter part of the third trimester may cause adverse effects in
neonates such as irritability, paradoxical excitability, and tremor.
Avoid using nursing mothers .
Side effects:drowsiness, headache, psychomotor impairment, and antimuscarinic effects such as
urinary retention, dry mouth, blurred vision, and gastro intestinal disturbances. Other rare side
effects are hypotension, palpitation, arrhythmias, extrapyramidal effects, dizziness, confusion,
depression, sleep disturbances, tremor, convulsions, hypersensitivity reactions( including
bronchpspasm, angioedema, and anaphylaxis, rashes, and photosensitivity reactions), blood
disorders, liver dysfunction, and angle closure glaucoma.
Drug interactions:increased sedative effect when given with alcohol,opioid analgesics,MAOIs,
tricyclics, anxiolytics, hypnotics. Cyproheptadine possibly antagonizes antidepressant effect of SSRIs.
Increased risk of antimuscarinic side effects when antihistamines given with antimuscarinics.
Dose :
Cyprodad is better to be given during or after meals .

Antiellergic , antipuritic
Adults : 4 mg 3-4 times daily, usual range 4-20 mg daily, max. 32 mg daily.
Child: 7-14 years 4 mg 2-3 times daily, max. 16 mg daily
Migraine: 4 mg with a further 4 mg after 30 minutes if necessary, maintenance, 4 mg every 4-6
hours.
Storage Conditions:
- Store at room temperature not exceeding 30OC
- protected from light , keep all medicine away from reach of children
Presentation: box of 20 tables (2strips X 10 tablets)

سيبروداد
اقراص
مضاد للهستامين
التركيب :يحتوي كل قرص على :
سايبروهيبتادين هيدروكلوريد  4ملغم
دواعي االستعمال :
•امراض الجلد الناشئة عن فرط الحساسية وامراضه االخرى المصحوبة بحكة مثل االرتيكاريا  ,االرتيكاريا التي تنشأ عند
التعرض للجو البارد او االستحمام بالماء البارد ( وتلك غالبا ً ال تستوجب لمضادات الحساسية االخرى )  ,االكزيما ,
االكزما العصبية  ,الخ .
•فرط حساسية االنف والتهاب االنف الوعائي .
•فرط حساسية ملتحمة العيون والجفون .
•كوقاية في حاالت الصداع الوعائي ( مثل الصداع النصفي ) .
•لفتح الشهية .
نواهي االستعمال:
•فرط الحساسية للسيبروهبتادين واالدوية المشابهة له .
•يستعمل السيبروداد بحذر في حالة تضخم البروستات,االحتباس البولي,الجلوكوما ضيقة الزاوية ,انسداد البواب
(فم المعدة),و الصرع .االطفال وكبار السن اكثر عرضة لالعراض الجانبية.
•يجب تجنب استعمال السيبروهيبتادين في الحاالت الشديدة المراض الكبد ,يسبب زيادة مخاطر حدوث الغيبوبة.
•يجب تجنب االستعمال اثناء الحمل,االستعمال خالل الثلث االخير للحمل قديسبب سرعة التهيج,رعشة,في الطفل حديث
الوالدة .ال يستعمل السيبروداد خالل فترة االرضاع.
االعراض الجانبية:
نعاس,صداع ,خمول ,احتباس البول ,جفاف الفم ,عدم وضوح الرؤية ,اضطرابات معوية.
من االعراض النادرة الحدوث هبوط ضغط الدم, ,خفقان,عدم انتظام دقات القلب ,دوار,حاالت من االرتباك والكابة وقلق
النوم ,رعشة ,اختالج ,تفاعالت فرط الحساسية(تشنج شعبي ,وذم وعائي,طفح فرط الحساسية,تفاعالت التحسس
للضوء),اضطراب الدم ,نقص في وظائف الكبد ,جلوكوما ضيقة الزاوية.
التداخالت الدوائية:
تحدث زيادة في نسب ترسب السيبروهيبتادين عند تزامن تعاطيه مع الكحول ,المسكنات االوبيويدية ,مضادات
االكتئاب,مضادات القلق,و مضادات االرق.
السيبرهيبتادين مضاد لعمل مثبطات السيروتونين ,ويزيد من اعراض مضادات المسكرين عند تعاطيه معها.
الجرعة :
يفضل ان يأخذ سيبروداد اثناء تناول الطعام او بعده .
للحساسية والحكة :
للكبار  4 :ملغم  4-3مرات يوميا,بمعدل  20-4ملغم يوميا,الحد االقصى  32ملغم يوميا.
االطفال  14-7 :سنة  4ملغم  3-2مرات يوميا,الحد االقصى  16ملغم يوميا.
الشقيقة 4 :ملغم ثم  4ملغم بعد  30دقيقة عند الضرورة ,بمعدل  4ملغم كل  6-4ساعات.
التعبئة :
علبة تحتوي على  20قرص (  2شريط ×  10قرص )
شروط الحفظ :
 يحفظ بعيدا ً عن متناول االطفال. يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث ال تتعدى  30م -يحفظ بعيدا ً عن الضوء.

