MEFEDAD
Oral suspensıon
Mefenamic acid 50 mg/5 ml
Composition:
Each 5 ml contains:
Mefenamic acid BP....50 mg
Banana flavored syrup base ...qs
Indication:
Mefedad is indicated for the relief of mild to moderate pain including muscular.
traumatic and dental pain. Headache of most aetiology. Post-operation and postpartum pain.
Mefedad is indicated for the relief of mild to moderate pain in rheumatoid
arthritis (including still’s disease) and osteoarthrosis .
Mefedad is indicated for primary dysmenorrhea.
Contraindication|
Mefedad is contraindicated in patients with known hypersensitivity to mefenamic
acid or any of the other NSAID.
Mefedad is contraindicated in inflammatory bowel disease and in patient
suffering from peptic and or intestinal ulceration.
Mefedad is contraindicated in patient with severe renal impairment.
Mefedad is contraindicated in pregnant and lactating mothers.
Cautions:
Mefedad acid should be used with caution in patients having asthma.
Hypertension. Hepatic or renal or cardiac dysfunction.
Mefenamic acid should be used with caution in elders or reduced dose.
Avoid mefedad in epilepsy. And acute porphyria.

Dosage and aministraion:
Mefedad should be taken dring or after meals to avoid gastric irritation.
Mefedad should not be used more than one week.
*shake well before use.
Children:
12 years _above : 20 ml
The dose may be repeated as necessary. Up to three times daily.
Adults: as directed by the physician.
Side effects:
The most common side effects are gastro intestinal disturbances: abdominal pain.
Nauses. Vomiting. diarrhea . if severe diarrhea does develop. The drug should be
stopped immediately and the patient should not receive it again. Skin rashes have
been observed in some patients. In that case immediate withdrawn of the drug.
Hypotension .
Central nervous disturbances such as: headache. Blurred vision. Fatigue. And
dizziness.
Drug interactions:
Using mefenamic acid may increase the effect of anticoagulants( danger of
bleeding) the dose of the anticoagulant may need to be reduced.
When given concomitantly with diuretics (furoseminde.thiazides) patient should
be observed closely for renal failure.
Mefenamic acid has produced an elevation of plasma lithium levels.
Presentation:
Bottle of 100 ml oral suspension.
Storage:
 Keep the medicines out of reach of children

 Store at room temperature not exceeding 30 C
 Protect from light

مفيداد
معلق فموي
حمض الميفيناميك 50ملغم  5 /مل
المحتويات:
كل  5مللتر على  :حمض الميفيناميك  BP............. 50ملغم
معلق بمكخة الموز
االستعماالت:
يستعمل ميفداد لتخقيق االلم البسيط الشدة بما في ذلك الم العضالت واالالم المصاحبة لالصابات وألم األسنان وحاالت
الصداع بمعطم اسبابها واأللم بعد العمليات الجراحية واالوالدة.
يستعمل ميفداد لتخفيف األلم البسيط أو المتوسط الشدة في حاالت التهاب الروناتزمي واأللتهاب العظمي المفصلي.
يستعمل في حاالت عسر الطمث األبتدائي.
مضادات األستعمال:
اليستعمل ميفداد للمرضى المعروفين بفط الحسااسية لحمض الميفيناميك أو الحد مضادات االلتهاب غير السترؤدية
األخرى.
اليستعمل حمض الميفيناميك في حاالت التهاب األمعاء وفي قصور شديد في وظيفيو الكلية.
اليستعمل حمض الميفيناميك من قبل النساء الحوامل و النساء المرضعات.
االحتياطات:
يجب الحذر عند استعمال حمض الميفيناميك للمرضى الذين يغانون من الربو ارتفاع الضغط خلل في وظائف الكبد أو
الكلى اوالقلب
يجب الخذر عند استعمال حمض الميفيناميك مع كبار السن وينصح بتقلبل الجرعات.
الجرعة وطريقة االستعمال:
يجب تناول ميفداد خالل الطعام أو بعده مباشرة لتجنب التخرش المعدي.
اليجب أن تتجاوز فترة التعاطي ميفداد سبعة أيام.
رج القنينة جيدا قبل االستعمال:
األطفال:
 12سنة  -فما فوق 20 :مللتر
هذه الجرعة تكرر عند اللزوم كحد أقصى  3مرات يوميا
البالغين:
حسب أرشادات الطبيب.
األعراض الجانبية:
أكثر األعراض الجانيبة شيوعا عي األضطرابات المعدية المعوية ألم المعدة ,الغثيانن ,القيئ ,األسهال.
في حال حدوث أسهال شديد يجب إيقاف استعمال الدواء مباشرة كما يجي أن يمتنع المريض عن استعماله ثانية.
احتمال حدوث طفح جلدي تحسسي في بعض الحاالت وخنا يجب وقف تعاطي الدواء مياشرة.

اضطرابات عصبية مركزية :صداع ,تشوش الرؤية ,تعب ,دوار.
التدخالت الدوائية:
حمض الميفيناميك يزيد تأثير مضادات التخثر عند االستخدام ( احتمال حدوث نزف) يجب انقاص جرعة مضاد التخثر.
يجي مراقبة الوظيفة الكلوية بدقة عند أعطاء حمض الميفيناميك المتزامن مع مدرات البول الثيازدية والفروسيميد.
يزيد حمض الميفيناميك من مستويات الليثوم المصلية.
التعبئة:
قنينة تحتوي  100مللتر معلق فموي
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 :

