
 
 

PARAMOL EXTRA  
Suspension 

 
 

Composition: 
Each teaspoonful (5 ml) contains:  
Paracetamol      250 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Analgesic and antipyretic. 
 
Indications: 
1.Mild to moderate pain  
2.Fever 
3.Pain and feverishness associated with teething, toothache, colds, flu and post-immunisation 

pyrexia. 
 

When should not this preparation be used: 
Paramol extra suspension is contraindicated in the following cases: 
- Patients with known hypersensitivity to Paracetamol. 
- Patients with severe liver function impairment. 
 
Precautions: 
- Do not use this medication with other products containing Paracetamol or other fever reducing 

and pain relieving medicines or medicines for common cold without consulting your physician 
to prevent paracetamol overdose / toxicity. 

- Liver damage may occur in case of higher doses than recommended, or if administered for long 
periods of time or if you consume alcoholic drinks during treatment or if you use medicines 
which affect liver function. 

- Physician should be consulted if pain is not relieved within five days or fever within three days. 
- Do not use continuously for more than 10 days without consulting a physician. 
- The use of the drug below the age of 1 year is not recommended.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Paramol extra suspension, some side effects may occur 
during the course of treatment such as: rash, irritation or dizziness, if you notice any change in 
your health condition, inform your physician. 
If diarrhea, nausea or stomach pain (which are rare) develops, stop treatment and refer to your 
physician. 
 
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 or lack of efficacy resulting 
from drug interactions. This is especially important for the following drugs: 
NSAI Drugs, alcohols, drugs affect CNS (including phenytoin, barbiturates, carbamazepine, 
phenothiazines), isoniazid, oral anticoagulants, coumarin and indandione derivatives 
anticoagulants, chloramphenicol, contraceptive preparations, rifampicin and aminophenazone  
 
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 



- If you have any renal, or hepatic disease. 
- If you are pregnant or breast-feeding.   
 
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 effects not mentioned in this leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 
 
Dosage and Administration: 

- Shake the bottle well before each use. 
- Use the attached measuring tool for each dose.  
- Do not double the dose. 
- The time interval between doses should not be less than four hours 

 
Age Weight Dose 

 (When necessary) 
12 years or older More than 43 Kg 13 -20 ml 
11 years 32.5-43 Kg 10 ml 
9 -10 years 27 -32.5 Kg 8 ml 
6 - 8 years 21.5 – 27 Kg 6 ml 
4 - 5 years 16 – 21.5 Kg 5 ml 
2- 3 years 11- 16 Kg 3 ml 
12-23 months 8-11 Kg 2.5 ml 

 
Repeat the dose every 4-6 hours as required up to a maximum of 4 doses in 24 hours unless 
directed by a physician. 

 
Missed Dose: 
Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next dose, skip the 
missed dose and continue as your regular dose schedule. 
 

Storage: 
Store at a temperature between 15 -30 ºC, protect from light. 
 
Presentation: 
A bottle of 100 ml orange flavored suspension. 
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  إكسترا برامول
  معلق سائل   

 
  

  :التركيبة الدوائية
  :على) مليليتر 5(حتوي الملعقة الصغيرة ت

  ملغم 250براسيتامول       
  

  :الفاعلية العالجية
  . و خافض للحرارة لأللممسكن 

 
  :اإلستعماالت

 .األلم الطفيف الى المتوسط .1
 .الحّمى .2
 .حمى ما بعد التطعيم للزكام،و للبرد، ل لم االسنان،ألن، ياأللم و السخونة المصاحبة للتسن .3
  

  :العالجهذا استعمال  متى يمنع
  :في الحاالت التالية برامول اكسترا معلقيمنع استخدام 

 .للباراسيتامول للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة -
  .في عمل الكبد حاد للمرضى الذين يعانون من خلل -
  

 : االحتياطات
تسكين األلم أو حرارة و الخفض أدوية أخرى ل أو وية أخرى تحتوي على باراسيتامولال تتناول هذا الدواء مع أد -

  .من الباراسيتامولالتسمم /أدوية الزكام دون إستشارة الطبيب لتجنب الجرعة الزائدة
  قد يحدث تلف للكبد نتيجة أخذ جرعات زائدة عن الجرعة الموصوفة، أو إذا تم تناول الدواء لفترات زمنية طويلة -

    .تناولت أدوية تؤثرعلى وظيفة الكبدأو إذا تناولت المشروبات الكحولية خالل فترة العالج أو إذا 
 .يجب استشارة الطبيب إذا لم يخف االلم خالل خمسة أيام و الحمى خالل ثالثة أيام -
  .ايام دون استشارة الطبيب 10ال تستعمل الدواء بشكل مستمر ألكثر من  -
  .ام هذا الدواء لألطفال دون السنة من العمرباستخد يوصىال  -
  

  :الجانبية األعراض
 قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالجبرامول إكسترا  لمعلقالمرغوبة العالجية التأثيرات  إلى إضافة
   .إذا الحظت أي تغيير في حالتك الصحية أعلم طبيبك بذلك . طفح جلدي، تهيّج جلدي أو دوار: مثل 

  ) وهي نادرة الحدوث(وقف عن استعمال الدواء و راجع طبيبك في حال حدوث إسهال، غثيان أو ألم في المعدة ت
  

  :التفاعالت بين االدوية
تجنب او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخر اعلم طبيبك بذلك لآخراً في نفس الوقت  تستخدم دواءً اذا كنت 

  :هذا مهم خصوصاً لألدوية التالية .األدوية بين تفاعالتج من التي تنتالالعالج نجاعة  المخاطر او قلة
تتضمن فينيتوين، ( أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزييدية، الكحوليات، روغير الستي اتمضادات اإللتهاب

ة من ايزونيازايد، مضادات التخثر الفموية، مضادات التخثر المشتق) ين، فينوثيازيناتاباربتيورات، كاربمازيب
  .الكومارين و اإلندانديون ، كلورامفينيكول، موانع الحمل، ريفامبيسين و امينوفينازون

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  .أمراض الكلى أو الكبدذا كنت تعاني من إ -
 .إذا كنت حامالً أو مرضعة -
  



  :لتجنب التسمم
ال احفظ. 1  .بعيداً عن متناول ايدي االطفال  دواء

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
. 4  .تتأكد انك تأخذ الدواء المناسبال تتناول دواءك في الظالم و اقرأ التعليمات ل

. 5 .تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال تأخذ الدواء بعد هذا التاريخ
 تجنب. 6  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة اللحرارة ولتعريض الدواء 

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

 
  :الجرعة وتعليمات االستخدام

 .خض العبوة جيداً قبل كل استعمال -
 كل جرعةتناول عند  استخدم أداة القياس المرفقة -
  .ال تقم بمضاعفة الجرعة -
 .يجب أالّ يقل الفارق الزمني بين الجرعات الدوائية عن األربع ساعات -

  )حسب الحاجة(ة الجرع  الوزن  العمر
  مليليتر 20 - 13  كغم 43أكثر من   سنة فما فوق 12
  مليليتر 10  كغم 43 – 32.5  سنة 11

  مليليتر 8  مكغ 32.5 – 27  سنوات 10 - 9
  مليليتر 6  كغم 27 – 21.5  سنوات 8 – 6
  مليليتر 5  كغم 21.5 – 16  سنوات 5 – 4
  مليليتر 3  كغم 16 – 11  سنوات 3- 2

  مليليتر 2.5  كغم 11 – 8  شهرا 23- 12
  

جرعات في اليوم إال إذا أشار الطبيب  4ساعات حسب الحاجة على أال تتجاوز  6 – 4كرر الجرعة كل 
  .ذلكالى 

 
  :جرعةالفي حال نسيان 

خذ الجرعة المنسية حالما تتذكر و لكن إذا اقترب موعد الجرعة التالية فاترك الجرعة المنسية و اكمل حسب   
  .تياديجدول الجرعات االع

  
  :التخزين

  .م، بعيداً عن الضوء°30 - 15بين ما حفظ  الدواء على درجة حرارة ا
  

  :العبوة
  .مليليتر سائل معلق بطعم البرتقال 100زجاجة تحتوي على  
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