
DARAMINE  
TABLETS 

 
Composition: 
Each tablet contains:  
Dimenhydrinate      50 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Antiemetic 
 
Indications: 
Daramine is mainly indicated for the prevention and treatment of nausea, 
vomiting, dizziness or vertigo of motion sickness. 
 
When should not the product be used: 
Daramine is contraindicated in patients of known hypersensitivity to 
Dimenhydrinate. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Daramine, side effects may occur during the 
course of taking this medicine, for example: 
Drowsiness is most common, confusion, nervousness, restlessness, headache, 
insomnia, tingling ,weakness of hands, blurred vision and dryness of mouth. 
 
Precautions: 
- Daramine should be used with caution in conditions which might be aggravated 

by anticholinergic therapy (e.g. prostatic hypertrophy, stenosing peptic ulcer, 
pyloroduodenal obstruction, bladder neck obstruction, narrow angle glaucoma, 
bronchial asthma, cardiac arrhythmia, etc. ). 

- Daramine may impair patient’s ability to perform hazardous activities requiring 
mental alertness (e.g. operating machinery or driving a motor vehicle). 

 
Drug Interactions: 
 - Daramine should not be used with alcohol or CNS depressants. 
 - May decrease emetic response to apomorphine. 
 - The drug mask symptoms of ototoxicity; therefore shoud be administered 
    with caution to patients receiving ototoxic drugs. 
 
Pregnancy, Nursing mothers and Pediatrics’ use: 
- Daramine should be used only when clearly needed during pregnancy.  
- The physician should be informed if the patient is pregnant. 



- Daramine is not allowed during lactation. 
- Daramine is allowed in children over 2 years of age only. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken or if your child swallowed the medication    

  accidentally, seek help at an emergency and take the remaining medicine    
  with you. 

3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make    
    sure you are taking the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned   

  date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Take the drug only as needed and do not exceed the prescribed dose. 
 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
- Adults: 1-2 tablets every 4 hours as needed, do not exceed 8 tablets daily.  
- Children (6-12) years of age: 1/2 -1 tablet every 6-8 hours as needed, do 

not exceed 3 tablets daily.        
- Children (2-6) years of age: 1/4 –1/2 tablet (12.5 - 25 mg) every 6-8 hours 

as needed, do not  exceed 75 mg daily.      
 
Direction for Use: 
- When used for prophylaxis of motion sickness, it should be taken at least   

30 minutes before traveling and preferably 1-2 hours before exposure to 
conditions that may precipitate motion sickness.   

   
Storage: 
Store at temperature between 15 – 30 °C.  
 
Presentation: 
A box of 20 tablets. 
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 دارامین
 أقراص

 
ة ة الدوائ ی   :التر

 :حتو القرص الواحد على

منهیدرنات    ملغم 50         دا

  

ة ة العالج   :الفاعل

  مضاد للقيء
  

  :االستعماالت

انستعمل دارامین عادة للوقا الدوخة الناتجة عن و الدوار أ ، القيء ، ة وعالج الغث

  .السفر
  

منع استعمال المستحضر   :متى 

منهیدرنات ة للدا   .یجب عدم استعمال دارامین للمرضى الذین لدیهم حساس
  

ة   :األعراض الجانب

ــة مثـــل ـــة للــدواء، قـــد تظهــر خـــالل اســتعماله أعـــراض جانب ــة المرغو : إضــافة الـــى الفاعل

ـــاك، اس،النعـــ ة، االرت  إحســـاس بـــوخز خفیـــف، أرق، وجـــع الـــرأس، عـــدم الراحـــة، عصـــب

ا و ، ضعف في األید   .جفاف الفمتشوش الرؤ
  

اطات   :احت

حذر في الحاالت التي قـد تتفـاقم  - العالجـات فـي حـال اسـتخدام یجب استعمال دارامین 

قة ، مثــل تضـــخم البروســتات ( المضــادة للكـــولین ـــة ان ، قرحـــة المعــدة المضـــ ســداد بوا



ومــا، ، االثنــى عشــر، انســداد عنــ المثانــة عــدم انتظــام ضــرات  الرــو القصــبي، الجلو

  . )الخ....  القلب

االعمــال الخطــرة التــي تحتــاج رامــینداقــد یــؤثر  - ــام     الــى علــى قــدرة المــرض علــى الق

ات(قظة     ادة المر   ).مثل تشغیل الماكینات أو ق

  

ة   :التفاعالت بین األدو

ز  - طات الجهاز العصبي المر   .یجب عدم استعمال دارامین مع الكحول أو مث

محّفز للقيء - ة أبومورفین  قلل فعال   .قد 

حجــــب أعــــراض اعــــتالل العصــــب الســــمعي - حــــذر   ، هــــذا الــــدواء    لــــذلك یجــــب اعطــــاؤه 

أخذون عالجات تؤد الى اعتالل العصب السمعي      .للمرضى الذین 

  

  :األطفالالستخدام لد او ،  الحمل،اإلرضاع

  .ستخدم دارامین أثناء الحمل فقط عند الضرورة القصو  -

انت المرضة حامال  -  ."یجب إعالم الطبیب ان 

ستخدم   -   .في حالة اإلرضاع دارامینال 

استخدام دارامین لألطفال الذین تزد أعمارهم عن سنتین فقط  -   .سمح 

  

 لتجنب التسمم:

  .األطفالأید  عن متناول عیداً احفظ الدواء . 1

   یجب ،عن طر الخطأ الدواء كتناول طفلإن أو  زائدة ةفي حال تناول جرع. 2

ة من ال  ق ة المت اشرة إلى قسم الطوارئ مع أخذ الكم   .دواءالتوجه م

  .ال تحاول تحفیز القيء دون استشارة الطبیب. 3

مات لتتأو ، ال تتناول دواءك في الظالم . 4   .الموصوف لككد أنك تأخذ الدواء اقرأ التعل

عد تارخ. 5 ة وال تأخذ الدواء  ه لتارخ نفاذ الفاعل ور انت   .االنتهاء المذ

ة خالل فترة التخزن. 6 ة عال ة أو رطو   .یجب عدم تعرض الدواء لدرجة حرارة عال



  .ال تتجاوز الجرعة الموصوفةو  فقط خذ الدواء حسب الحاجة .7

  

ة ال مات أخر من الطبیبالجرعة الدوائ   :موصى بها ما لم توجد تعل

ار - اً اقراص  8ال تتجاوز ، ساعات حسب الحاجة 4ل  قرص 2-1: الك یوم  

ساعات حسب         8-6ل  قرص 1-  1/2:سنة 12الى  6األطفال من عمر  -  

اً اقراص  3ال تتجاوز ، الحاجة   یوم  

   ساعات  8-6ل  )ملغم 25-12.5(قرص 1/2– 1/4 :سنوات 6إلى  2األطفال من عمر -

اً  ملغم 75ال تتجاوز ، حسب الحاجة    .یوم  

 
     

قة االستخدام    :طر

ة من دوار السفر قة  30 على األقل یجب أخذ الجرعة، عند االستخدام للوقا فضل السفر قبل دق و

  .ساعة قبل التعرض للحاالت التي قد ینتج عنها دوار السفر 2- 1
  

ن   :التخز

  م°30 – 15بین ما درجة حرارة على  واءاحفظ الد
  

  :العبوة 

ة تحتو على    .قرص 20عل
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	Each tablet contains: 
	Dimenhydrinate      50 mg
	- الكبار: 1-2 قرص كل 4 ساعات حسب الحاجة, لا تتجاوز 8 اقراص يومياً
	- الأطفال من عمر 6 الى 12 سنة:1/2 -1 قرص كل 6-8 ساعات حسب          الحاجة, لا تتجاوز 3 اقراص يومياً
	- الأطفال من عمر2 إلى 6 سنوات: 1/4 –1/2 قرص(12.5-25 ملغم) كل 6-8 ساعات      حسب الحاجة, لا تتجاوز 75 ملغم يومياً.
	http://www.beitjalapharma.com
	1401050-2


