Exidad
Oral Elixir
Composition Each 5 ml contains Theophylline anyhydrous 50 mg + Glyceryl Guaicolate 30 mg
Indications. Combination is used to treat or prevent the symptoms of asthma or to treat chronic
bronchitis and emphysema. This medicine relieves cough, wheezing, shortness of breath, and
troubled breathing. It works by opening up the bronchial tubes (air passages) of the lungs and
increasing the flow of air through them. Proper Use of This Medicine: This medicine works best when
taken with a glass of water on an empty stomach (either 30 minutes to 1 hour before meals or 2
hours after meals) since that way it will get into the blood sooner. However, in some cases your
doctor may want you to take this medicine with meals or right after meals to lessen stomach upset. If
you have any questions about how you should be taking this medicine, check with your doctor. In
order for this medicine to help your medical problem, it must be taken every day in regularly spaced
doses as ordered by your doctor. This is necessary to keep a constant amount of this medicine in the
blood. To help
Koop tho amount constant, do not miss any doses.
Cautions Take this medicine only as directed. Do not take more of it, do not take it more often, and
do not take it for a longer time than your doctor ordered. To do so may increase the chance of
serious side effects.
PRECAUTIONS: Before taking this medication, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it;
or to similar drugs (such as dyphyfline); or if you have any other allergies.Before using this
medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: heart problems (such
as angina, fast/irregular heartbeat, heart failure, recent heart attack), high blood pressure, kidney
disease, liver disease, seizures, stomacn/intestinal ulcer, thyroid problems (underactive or
overactive), a certain lung problem (cystic fibrosis), fluid in the lungs.Common illnesses may affect
how this medication is removed from Kour body. Tell your doctor immediately if you develop a igh
fever (102 degrees F/39 degrees C or higher) that lasts for more than 24 hours. The dose of your
medication may need to be adjusted.This medication contains aspartame. If you have
phenylketonuria (PKU) or any other condition that requires you to restrict your intake of aspartame
(or phenylalanine), consult your doctor or pharmacist about using this product safely. Before having
surgery, tell your doctor or dentist that you are using this meaication.This medication may be used
during pregnancy as directed by your doctor. Tell your doctor ft you are pregnant because your dose
may need to be adjusted.This medication passes into breast milk. However, it is unlikely to harm a
nursing infant. Consult your doctor before breast-feeding.
DRUG INTERACTIONS See also How to Use section.Your doctor or pharmacist may already be aware
of any possible drug interactions and may be monitoring you for them. Do not start, stop, or change
the dosage of any medicine before checking with your doctor or pharmacist first.This drug should not
be used with the following medication because very serious interactions may occur: febuxostat.lf you
are currently using the medication listed above, tell your doctor or pharmacist before starting
theophylline.Before using this medication, tell your doctor or pharmacist of all prescription and
nonprescription/herbal products you may use, especially of: lithium .Other medications can affect

the removal of this medication from your body, which may affect how this medication works.
Examples include cimetidine, ciprofloxacin, disulfiram, fluvoxamine, interferon alpha, certain
macrolide antibiotics (clarithromycin, erythromycin), mexiletine. nefazodone, St. John's wort, drugs
to treat seizures (such as carbamazepine, phenobarbital, phenytoin), tacrine, zileuton, among
others.Check the labels on all your medicines (such as cough-and-cold products, diet aids) because
they may contain ingredients (such as ephedrine, pseudoephedrine, phenylephrine) that could
increase the side effects of this medication. Ask your pharmacist about using those products
safely.Also report the use of drugs which might increase seizure risk when combined with this
medication including bupropion, isoniazid (INH), phenothiazines (such as thioridazinel, tramadol,
tricyclic antidepressants (such as amitriptyline), among others. Consult your doctor or pharmacist for
details.Cigarette smoking decreases blood levels of this medication. Tell your doctor if you smoke or
if you have recently stopped smoking.This medication may interfere with certain laboratory tests
(such as stress tests, uric acid levels), possibly causing false test results. Make sure laboratory
personnel and all your doctors know you use this medication.This document does not contain all
possible interactions. Therefore, before using this product, tell your doctor or pharmacist of all the
products you use. Keep a list of all your medications with you, and share the list with your doctor and
pharmacist.
Dosage: When you are taking theophylline and guaifenesin combination, it is very important that you
get the exact amount of medicine that you need. The dose of this medicine will be different for
different patients. Your doctor will determine the proper dose of the theophylline and
auaifenosin combination for you. After you begin taking theophylline and guaifenesin combination, it
is very important that your doctor check your blood level of theophylline at regular intervals to find
out if your dose of theophylline and guaifenesin combination needs to be changed. Do not change
your dose of theophylline and guaifenesin combination unless your doctor tells you to do so.Take this
medication by mouth, usually every 6 to 8 hours, with a fall glass of water (240 milliliters) or as
directed by your doctor If stomach upset occurs, take it with food. Carefully measure the dose using
a special measuring device/spoon. Do not use a household spoon because you may not get the
correct dose. The dosage is based on your age, medical condition, theophylline blood levels,
response To treatment, and other drugs you may be taking.
Missed dose If you miss a dose of this medicine, take it as soon as possible. However, if it is almost
time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not
double doses.
Side Effects of This Medicine: Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted
effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical
attention. Check with your doctor as soon as possible if any of the following side effects occur: Less
common or rare: Heartburn and/or vomiting, Symptoms of toxicity. Abdominal pain, continuing or
severe; confusion or change in behavior; convulsions (seizures); dark or bloody vomit; diarrhea;
dizziness or lightheadedness; fast and/or irregular heartbeat, continuing; nervousness or
restlessness, continuing; trembling, continuing. Other side effects may occur that usually do not need
medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the
medicine. However, check with your doctor if any of the following side effects continue or are
bothersome. Less common: Fast heartbeat; headache; increased urination; nausea; nervousness;

trembling; trouble in sleeping. Other side effects not listed above may also occur in some patients. If
you notice any other effects, check with your doctor.
Presentation bottle of 100 ml.
Storage Conditions:
- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30OC
- Protect from light.
Reg No: 2837

اكسيداد
شراب فموي
التركيب :كل 5مل يحتوي على ثيوفيلين ال مائي  50ملغم .جليسريل جواياكوليت  30ملغم.
دواعي االستعمال :تستخدم تركيبة االكسيداد لعالج أو منع أعراض الربو ،أو لعالج التهاب الشعب الهوائية المزمن ولعالج
انتفاخ الرئة ،هذا الدواء يخفف السعال والصفير عند التنفس ،ضيق التنفس ،التنفس المضطرب .وهو يعمل عن طريق فتح
الشعب الهوائية(الممرات الهوائية) في الرئتين وزيادة تدفق الهواء من خاللها .االستخدام السليم لهذا الدواء :هذا الدواء يعمل
بشكل أفضل عندما يؤخذ مع كوب من الماء على معدة فارغة(إما  30دقيقة إلى  1ساعة قبل وجبات الطعام أو  2ساعة بعد
وجبات الطعام) هذه الطريقة سوف تعجل دخول التركيبة في الدم ومع ذلك في بعض الحاالت قد يطلب الطبيب منك أن تأخذ
هذا الدواء مع وجبات الطعام أو مباشرة بعد وجبات الطعام لتخفيف اضطرابات المعدة .إذا كان هناك لديك أي أسئلة حول
كيف يجب أن يتم أخذ هذا الدواء ،استشر طبيبك .لكي يساعدك في حل المشكلة الطبية الخاصة بك ،الدواء يجب أن يؤخذ
يوميا في جرعات متباعدة بصورة منتظمة وحسب توجيهات الطبيب .وهذا أمر ضروري للحفاظ على كمية ثابتة من هذا
الدواء في الدم .للمساعدة في الحفاظ على كمية ثابتة .ال تفوت أي جرعة .التحذيرات :يؤخذ هذا الدواء حسب التوجيهات
فقط ،ال تأخذ أكثر من ذلك ،ال يؤخذ هذا الدواء لفترة أطول من الفترة التي يأمر بها الطبيب .القيام بذلك قد يزيد من فرصة
حدوث آثار جانبية خطيرة.
موانع االستعمال :قبل استعمال هذا الدواء .أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك حساسية منه .أو للعقاقير المماثلة( مثل
ديفيلين) ،أو إذا كان لديك أي نوع من أنواع الحساسية األخرى ،أخبر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك التاريخ الطبي لك،
السيما وجود مشاكل في القلب(مثل الذبحة الصدرية ،سرعة /عدم انتظام ضربات القلب ،فشل عضلة القلب ،و وجود سكتة
قلبية حديثة الوقوع ) ،ارتفاع ضغط الدم ،أمراض الكلى ،أمراض الكبد ،نوبة مرضية ،قرحة األمعاء/المعدة ،مشاكل الغدة
الدرقية(فرط أو قلة نشاط الغدة الدرقية) ،بعض مشاكل الرئة(التليف الكيسي أو وجود سوائل في الرئة) ،بعض األمراض قد
تؤثر على كيفية إزالة هذا الدواء من الجسم ،أخبر طبيبك فورا إذا حصل ارتفاع في درجة حرارة الجسم( 102درجة
فهرنهايتية 39/درجة مئوية أو أعلى) والذي يستمر ألكثر من  24ساعة .في هذه الحالة قد تكون جرعة الدواء بحاجة إلى
إعادة ضبط ،يحتوي الدواء على األسبارتام .إذا كان لديك زيادة الفينيل كبتون( )PKUأو أي حالة أخرى تتطلب منك أن
تحد من تناول األسبارتام(أو الفينيل أالنين( ،استشر طبيبك أو الصيدلي عند استخدام هذا المنتج .أخبر طبيبك أو طبيب
األسنان أنك تستخدم هذا الدواء قبل إجراء أي جراحة ،يمكن استخدام هذا الدواء أثناء الحمل وحسب توجيهات الطبيب.
أخبري طبيبك إذا كنت حامال ألن الجرعة قد تحتاج إلى ضبط الدواء يمر عبر حليب األم .ومع ذلك ،فإنه من غير المرجح
أن يحدث ضرر المرضع والمرضعات .استشيري طبيبك قبل الرضاعة الطبيعية .التداخالت الهوائية :انظر أيضا كيفية
االستخدام ،الطبيب أو الصيدلي قد يكون على علم بأي تداخالت دوائية ممكنة .ال تبدأ ،أو توقف ،أو تغيير أي من جرع
الدواء قبل استشارة طبيبك أو الصيدلي .ال ينبغي استخدام الدواء مع األدوية التالية :فييوكوستات ،أخبر طبيبك أو الصيدلي
بجمع األدوية ضمن الوصفات أو غير الوصفات أو منتجات األعشاب التي تستخدمها ،والسيما(ليثيوم) بعض األدوية يمكن
أن تؤثر على إزالة هذا الدواء من الجسم وكذلك قد تؤثر على كيفية عمل هذا الدواء .وتشمل :سيميتيدين ،سيبروفلوكسلسين،
ديسفنغرام ،فلوفوكسامين ،إنترفيرون ألفا ،وبعض المضادات الحيوية ماكرواليد(كالريثرومايسين،األريثروميسين)،
مكسينتين ،نيفازودون ،لبتة سالت جون ،واألدوية لعالج النوبات( مثل كاربامازيبين ،الفينوباربيتال ،الفيتيتون) ،تاكرين،
زليتون ،اقرأ العالمات على كل ماتستخدم من أدوية( مثل أدوية السعال البرد ،واألدوية المحافظة على النظام الغذائي) ألنها
قد تحتوي على المكونات ( مثل االيفيدرين والسودوايفيدرين ،فينيليفرين) التي يمكن أن تزيد من اآلثار الجانبية لهذا
الدواء(اسأل الصيدلي عن استخدام هذه المنتجات)،استشير الصيدلي عن استخدام العقاقير التي يمكن أن تزيد من خطر
النوبات المرضية عندما يقترن استخدامها مع هذا الدواء بما في ذلك اليوبروبيون ،ايزوتيازيد( ،)INHالفينوثيازين(مثل
أميتربيتيلين) .التدخين بسبب انخفاض مستوى هذا الدواء في الدم .أخبر طبيبك إذا كنت تدخن أو إذا كنت قد توقفت مؤخرا
عن التدخين .هذا الدواء قد يتداخل مع بعض الفحوصات المختبرية( مثل اختبارات اإلجهاد ،ومستويات حمض البوريك)،
وقد ينتج عن ذلك نتائج اختبارية كاذبة .اخبر طبيبك أو الصيدلي عن كل المنتجات التي تستخدمها .احتفظ بقائمة لجميع
األدوية الخاصة بك معك.
الجرعات :عند استخدام مركب الثيوفيلين وكليسيريل كواكوليت .فمن المهم جدا أن تحصل على الكمية المحددة من هذا
الدواء والتي تحتاج إليها ،فإن جرعة هذا الدواء تكون مختلفة باختالف المريض .طبيبك سوف يحدد الجرعة المناسبة من

مركب الثيوفيتين وكليسيريل كواكوليت بالنسبة لك .بعد البدء باستخدام الثيوفيتين وكليسيريل كواكوليت .فمن المهم جدا أن
يقوم طبيبك بفحص مستوى الثيوفيتين في الدم على فترات منتظمة لمعرفة ما إذا كانت الجرعة من مركب الثيوفيتين
وكليسيريل كواكوليت تحتاج إلى تغيير .ال تغير جرعة مركب الثيوفيتين وكليسيريل كواكوليت مالم يخبرك طبيبك بذلك.
تناول هذا الدواء عن طريق الفم ،وعادة كل  6إلى  8ساعات ،مع كوب كامل من الماء(  240ملليلتر) أو حسب توجيهات
الطبيب .في حالة حدوث اضطراب في المعدة يؤخذ االكسيداد مع الطعام .قياس الجرعة يكون بعناية باستخدام جهاز خاص
لقياس (ملعقه مدرجة) .ال تستخدم الملعقة المنزلية ألنك قد ال تحصل على الجرعة الصحيحة  ،الجرعة تكون على أساس
سنك ،حالتك الطبية ،مستوى الثيوفيتين في الدم  ،االستجابة للعالج ،واألدوية األخرى التي قد تكون مصاحبة لألكسيداد .في
حال لم تأخذ الجرعة المحددة في وقتها ،يكون االستخدام في أقرب وقت ممكن ومع ذلك ،إذا كان الوقت قريب للجرعة
التالية ،تخط الجرعة التالية ويتم العودة إلى الجدول الزمني الخاص بك للجرعات العادية .ال تتم مضاعفة الجرعة.
اآلثار الجانبية :قد يسبب بعض اآلثار غير المرغوب فيها.وفي حال حدوثها قيام اللجوء إلى العناية الطبية .الجأ إلى الطبيب
في أقرب وقت ممكن في حال حدوث أي من اآلثار الجانبية التالية:
األعراض الجانبية الغير شائعة أو نادرة الحدوث  :حرقة /أو قيئ /أعراض السعية ،ألم البطن المستمرة أو الشديدة ،االرتباك
أو تغيير في السلوك ،التشنجات(النوبات) ،القيئ الدموي أو الغامق اللون ،إسهال ،دوخة أو دوار ،سرعة أو عدم انتظام
ضربات القلب ،العصبية أو األرق المستمرين ،االرتجاف ،قد تحدث آثار جانبية أخرى والتي ال تحتاج إلى عناية طبية .هذه
اآلثار الجانية قد تختفي أثناء االستمرار بالعالج .ومع ذلك تحقق من طبيبك إذا كان أي من اآلثار الجانبية التالية متواصلة أو
تسبب لك االزعاج :نبض القلب السريع ،صداع ،زيادة التبول ،الغثيان ،العصبية ،االرتجاف ومشاكل في النوم(هذه اآلثار
غير شائعة).
قد تحدث تأثيرات جانبية أخرى غير المذكورة أعاله أيضا في بعض المرضى .إذا الحظت أي آثار أخرى  ،استشر طبيبك.
العبوة :قنينة بسعة  100مل
شروط الحفظ :
 يحفظ بعيدا عن متناول االطفال. يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث ال تتعدى  30م يحفظ بعيدا عن الضوء.مسجل في وزارة الصحة برقم 2837 :

