
LAXIN 
         Suppositories 

 
Composition: 
Each adult suppository contains: 
Glycerin 2.3 g 
Each child suppository contains: 
Glycerin 1.23 g 
 
Therapeutic Activity: 
Laxative. 
 
Indications: 
-Laxin suppositories are indicated in the treatment of constipation. 
 Its effect usually occurs within 15 minutes to one hour after insertion. 
-Laxin suppositories are indicated to re-establish normal bowel function in    
 laxative-dependent patients. 
- Laxin suppositories are indicated to evacuate the colon in preparation for rectal  
  and bowel examinations and elective colon surgery. 
 
When should not this product be used: 
Appendicitis, symptoms of rectal bleeding, intestinal obstruction and sensitivity to 
glycerin. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the drug, some side effects may occur during 
the course of treatment, such as: Skin irritation surrounding rectal area. 
Frequent use of glycerin suppositories might give the sensation of burning and 
itching. 
 
Precautions: 
Blood glucose concentration may be elevated, usually after extended use. 
 
Do not use this medicine without consulting your physician before starting 
treatment:  
Laxin suppositories should not be used for young children (up to 6 years) unless 
prescribed by a physician. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment 
with another medicine, inform your physician, in order to prevent hazards or lack 
of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for 
medicines belonging to the potassium - sparing diuretics. 



Chronic use or overuse of laxatives may reduce serum potassium concentrations by 
promoting excessive potassium loss from the intestinal tract. It may interfere with 
potassium retaining effects of potassium-sparing diuretics. 
 
Cautions: 
- Frequent use of medications for treating constipation is not recommended. 
- Medical treatment must be accompanied by alimentation regimen rich with fibers  
  and liquids. 
- Laxin suppositories are intended for external use only. 
 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a 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 use your medication in the dark, always read the label and make sure you    
    are using 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. Use the drug only as needed and do not exceed the prescribed dose. 
 
 
Recommended dosage unless otherwise directed by your physician : 
Adults: One adult suppository when necessary to be renewed 30 minutes to one 
hour later in severe constipation. 
Children: One child suppository when necessary to be renewed 30 minutes to one 
hour later in severe constipation. 
Newborns: ½ child suppository when necessary, with interruption of 24 hours 
every 3 days. 
 
Missed Dose: 
- Use the missed dose as soon as you remember however if it is nearly the    
   time for the next dose, skip the missed dose and use only your next    
   regularly scheduled dose. 
- Do not double the dose to make up for the one missed.  
 
 
Storage: 
Store in refrigerator at temperature between (2 – 8 °C)  
 
 
 
 
 



 
Presentation: 
Adult: A box of 5 suppositories 
Child: A box of 5 suppositories. 
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 الكسین
 تحامیل

 

ة: ة الدوائ ی  التر

ار تحتو على  ل تحمیلة   :للك

   غم 2 ,3 سرنجل

  :للصغار تحتو علىل تحمیلة 

   غم 1 ,23 سرنجل
 

ة: ة العالج  الفاعل

 ملّین

 

 االستعماالت:

. اإلمساك معالجةتستعمل تحامیل الكسین في  -  

ة العالج خالل    قة 15عادة تبدأ فعال عد  دق . االستعمالالى ساعة   

عتمدون  تحامیل الكسین تستعمل - عي ألمعاء المرضى الذین  العادة العمل الطب  

  .على استخدام الملّین  

ظةاأل لتفرغ الكسینتحامیل  تستعمل - للتحضیر لفحوصات الشرج  معاء الغل  

.األمعاء، وجراحة القولون و      

 

منع استخدام هذا المستحضر:  متى 

ة، أع سرنالتهاب الزائدة الدود ة للجل   .راض النزف الشرجي، انسداد األمعاء والحساس



ة:  األعراض الجانب

ة خالل فترة   عض األعراض الجانب ة للدواء، قد تظهر  ة المرغو إضافة إلى الفعال

تهّیج الجلد حول منطقة الشرج :استعماله مثل  

ةستخدام المتكّرر لتحامیل الجلاال الحرقة و الحّ .سرن قد یؤد إلى الشعور   

 

اطات:  احت

ر في الدم، و  یز الس لةقد یرتفع تر عد االستخدام لفترات طو حصل عادة  . هذا   

 

ك قبل بدء العالج :  ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبی

اال  سنوات 6تقل أعمارهم عن  استعمال تحامیل الكسین لألطفال الذین یجب عدم

.تحت اشراف الطبیب  

 

ة   التفاعالت بین األدو

نت تستخدم دواء ار ر، أو انتهیت مؤخرا من استخدام دواء آخ آخراً  ˝إذا  ك إخ عل

ة، و  ك لتفاد األخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعالت بین األدو طبی

ة التي تنتمي إلى مجموع یز صورة خاصة األدو ة مدّرات البول التي تحافظ على تر

یز البوتاسیوم .البوتاسیوم في الجسم قّلل تر االستخدام المزمن أو الكثیر للملّینات قد 

األمعاء، مما قد یتعارض مع  منن طر تحفیز فقدان البوتاسیوم في مصل الدم ع

یز البوتاسیوم في الجسم  .تأثیر مدّرات البول التي تحافظ على تر

  

 تحذیرات:

ل متكّرر - ش استخدام عالجات اإلمساك  .ال یوصى   

اً  - ون مصاح اف و  العالج الطبي یجب أن  األل   .السوائللنظام غذائي غني 

  .فقط لخارجييل الكسين معدّة لالستعمال اتحام -



  

 لتجنب التسمم:

عیداً  .1   .عن متناول أید األطفال احفظ الدواء 

ك مراجعة قسم الطوارئ مع أخذ ،  الخطأطفل الدواء عن طر  تناولإذا  .2   عل

ة من العالج   ق ة المت   .الكم

  ال تحاول إحداث التقیؤ دون استشارة الطبیب .3

  .الموصوف لكالدواء في الظالم و تأكد من اسم الدواء  خدمتال تس .4

ة الدواء و تأكد دائما من تار  .5 ة صالح عد تارخ اإلنتهاء   خ نها   ال تستخدم الدواء 

ورالم    .ذ

ة الشدیدالدواء للحرارة و تجنب تعرض  .6   .خالل فترة التخزن تینالرطو

 .وال تتجاوز الجرعة الموصوفة الحاجة فقطاستعمل الدواء حسب  .7

  

مات أخر من الطبیب: ة الموصى بها مالم توجد تعل  الجرعة الدوائ

ار ار عند اللزوم، و في حاالت االمساك الشدید، تستعمل: الك تحمیلة  تحمیلة للك

عد  ة  قة 60- 30ثان .دق  

تحمیلة للصغارعند اللزوم، و في حاالت االمساك الشدید، تستعمل تحمیلة : الصغار

عد  ة  قة 60- 30ثان .دق  

ل  24تحمیلة للصغار عند اللزوم، مع التوّقف لمدة  1/2: حدیثي الوالدة ام 3ساعة  .أ  
 

ان الجرعة  :في حال نس

ة فو  - ة، استخدم الجرعة المنس ان موعد الجرعة التال رك ذلك، إال إذا     ر تذ

ة حسب جدول الجرعات   اد ة واستخدم فقط جرعتك االعت   .اترك الجرعة المنس

مال ت -   .لتعّوض الجرعة المنسّة الجرعة ةضاعفقم 
 

 

 



 

ن:  التخز

 .) °م 8 – 2( ما بین على درجة حرارة احفظ الدواء في الثالجة

 

 العبوة:

اا .تحامیل  5ة تحتو على عل: رلك  

ة : لصغارا .تحامیل 5تحتو على عل  
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