
 
 
 

MyRox 100, 150 Tablets  
MyRox 300 Caplets 

 
 
Prescription Only Medicine 

 
Composition: 
MyRox 100: Each film coated tablet contains:  
Roxithromycin     100 mg 
MyRox 150: Each film coated tablet contains: 
Roxithromycin     150 mg 
MyRox 300: Each film coated caplet contains: 
Roxithromycin     300 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Macrolide antibiotic for the treatment of infections caused by microorganisms sensitive to 
Roxithromycin.  
 
When should not this preparation be used: 
MyRox is contraindicated in the following cases: 
- Patients with known hypersensitivity to Roxithromycin or macrolides (e.g. Erythromycin, 

azithromycin). 
- Patients receiving ergote alkolids type compounds, cisapride, astemizole, terfinadine, pimozide.  
- During breast feeding. 
- MyRox 300 is contraindicated in patient with severe hepatic insufficiency. 
 
Precautions: 
- If superinfection or fungal overgrowth occurs, refer to your physician immediately. 
- Attention should be drawn to the possibility of dizzy sensations, especially when driving and 

operating machines. 
- Liver tests should be performed during treatment. 
- If you develop serious persistant diarrhea, stop treatment and refer to your physician. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of MyRox, some side effects may occur during the course of 
treatment mainly gastrointestinal disturbances ( nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea), 
rash, urticaria, change in liver enzymes may occur, disturbances in taste and/or smell, loss of 
appetite. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine inform your physician in order to prevent hazards and lack of efficacy resulting 
from drug interactions. This is especially important for the drugs belonging to the following 
classes: Antibiotics such as Lincomycin and Chloramphenicol,  Theophylline, Disopyramide, 
Digoxin, Midazolam, Anticoagulants such as Warfarin, Bromocriptine or Cabergoline. 
 
 



Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you have hepatic failure or renal insufficiency. 
- If you have hypokalaemia and cardiac disease. 
- If you are pregnant. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or 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 the physician. 
4. Do not take 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 that date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in the leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 

 

Dosage and Directions for Use: 
- The dose is according to physician’s instructions. 
- MyRox is preferably taken on an empty stomach or before meals. 
- Do not chew. Take MyRox with glass of water. 
- Continue taking the medicine for full time treatment. 
- In case of gastrointestinal side effects swallow the medicine with or after the meal. 
- MyRox 150, 300 are not recommended in children. 

 
Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next dose, skip the 

missed one and continue as your regular dose schedule. 
- Do not double the dose. 
 
Storage: 
- Store at temperature between 15-25 ºC, protect from light. 
- Keep the blisters in the outer pack. 
 
Presentation: 
MyRox 100: A box of 20 film coated tablets.  
MyRox 150: A box of 10 film coated tablets. 
MyRox 300: A box of 7 film coated caplets. 
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  300،  150، 100 مايروكس

   أقراص
  
 

  ملزم بوصفة طبية
  

  :التركيبة الدوائية
  :يحتوي القرص المغلف الواحد على: 100مايروكس 

  ملغم 100روكسيثرومايسين    
  :يحتوي القرص المغلف الواحد على: 150مايروكس 

  ملغم 150روكسيثرومايسين    
  :يحتوي القرص المغلف الواحد على: 300مايروكس 

  ملغم 300كسيثرومايسين    رو
  

  :الفاعلية العالجية
  .سينثرومايلعالج العدوى الناتجة عن جراثيم حساسة للروكسي مضاد حيوي ماكروليدي

  
  :العالجهذا استعمال  متى يمنع

  :في الحاالت التالية مايروكسيمنع استخدام 
  ).ين، أزثرومايسينمثل ايريثرومايس(ت والماكروليدااللروكسيثرومايسين  للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة -
  .للمرضى الذين يتناولون مركبات قلويات االيرجوت، سيسابرايد، استيمازول، تيرفينادين، بيموزايد -
  .خالل فترة الرضاعة -
  .خلل حاد في الكبدللمرضى الذين يعانون من  300مايروكس  يمنع استخدام -
  

  : االحتياطات
 .حدوث عدوى إضافية أو ظهور نمو متزايد  للفطرياتاستشر طبيبك حاالً في حال  -
 .يجب اإلنتباه إلحتمال حدوث دوار خاصة عند القيادة و تشغيل اآلالت -
 .يجب عمل فحوصات الكبد خالل فترة العالج -
  أوقف العالج واستشر طبيبك في حال حدوث اسهال شديد ومستمر  -
  

  :الجانبية األعراض
قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة ، مايروكسمستحضر لمرغوبة الالعالجية التأثيرات  إلى إضافة
طفح جلدي، الّشرى، قد يحدث ، )ثيان، قيء، ألم معوي ، إسهالغ (خاصة اضطرابات في الجهاز الهضمي  العالج

   .أو الشم، فقدان الشهية/ تغيير في انزيمات الكبد، اضطرابات في الذوق و
  

  :التفاعالت بين االدوية
تجنب اعلم طبيبك بذلك ل ،خرآاو انتهيت مؤخراً من العالج بدواء في نفس الوقت  اً آخر تستخدم دواءً كنت  اذا

هذا مهم خصوصاً لألدوية التي تنتمي إلى . األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  المخاطرو قلة
  :المجموعات التالية

مضادات حيوية مثل لينكومايسين و كلورامفينيكول، ثيوفيللين، دايزوبيراميد، ديجوكسين، ميدازوالم، مضادات 
  .التخثر مثل وارفرين، بروموكريبتين او كابيرجولين

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
 .او الكلىخلل في وظائف الكبد ذا كنت تعاني من إ -



 إذا كنت -  .مرض في القلبوتعاني من نقص في البوتاسيوم، 
  .إذا كنت حامال -

  
  :لتجنب التسمم

  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال  احفظ. 1
تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع  ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  .اخذ الكمية المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .ال تتناول دواءك في الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء المناسب. 4

. 5 .تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال تأخذ الدواء بعد هذا التاريخ
 تجنب. 6  .لتخزينخالل فترة ا الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء 

استخدام غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. 7
  .كطبيباعلم  العالج و

 
  :الجرعة وتعليمات االستخدام

  .الجرعة حسب إرشادات الطبيب -
  .يفضل تناول مايروكس على معدة فارغة او قبل الطعام -

 -  .من الماء كأسول مايروكس مع تنا. ال تمضغ الدواء
  .استمر في تناول الدواء لفترة العالج كامالَ  -
  .إبتلع الدواء مع أو بعد الطعام في حال ظهور أعراض جانبية في الجهاز الهضمي -
  .لدى االطفال 150,300ال يجوز استعمال مايروكس  -
  

  :جرعةالفي حال نسيان 
ن إذا اقترب موعد الجرعة التالية فاترك الجرعة المنسية واكمل حسب المنسية حالما تتذكر و لكالجرعة  تناول -

  .جدول الجرعات االعتيادي
  .ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  

  :التخزين
  .م ، بعيداً عن الضوء°25 -15احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين  -
  .احفظ األشرطة في العبوة الخارجية -
  

  :العبوة
  .قرص مغلف 20ى علبة تحتوي عل: 100مايروكس 
  .أقراص مغلفة 10علبة تحتوي على : 150مايروكس 
  .أقراص مغلفة 7علبة تحتوي على : 300مايروكس 
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