
RELAXON 
Tablets 

 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Each tablet contains:  
Paracetamol                                500 mg 
Orphenadrine Citrate                  30 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Analgesic, antipyretic and skeletal muscle relaxant. 
 
Indications: 
Relaxon is indicated to relieve muscle spasm associated with acute painful musculoskeletal conditions. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Relaxon, some side effects may occur during the course of taking 
this medicine, such as: 
Dizziness, nausea, dryness of the mouth, vomiting, blurring of the vision, headache, constipation, 
tiredness, itching or redness, skin rash, tachycardia, reduced urine output, confusion and drowsiness. 
Side effects of Relaxon tablets that require special attention. Treatment should be discontinued if any 
appear: 
Allergic reactions: swelling of the face, mouth & throat, difficulty breathing, itching or rash if you take 
more than recommended & you have diarrhea, vomiting, stomach pain or abdominal cramp.  
 
Precautions: 
- Relaxon should be used with caution in patients who have suffered from impaired function of the  
  digestive system, urinary tract, kidney, liver and heart/vascular system especially tachycardia. 
- Relaxon may impair the ability of the patient to drive, operate machinery or other activities which  
  require alertness. 
- The patient should be monitored for blood count, urine, liver and kidney function tests during  
   prolonged therapy. 
- Relaxon should be used with caution in patients with pre-existing anemia since cyanosis may not be  
  apparent despite dangerously high blood concentration of methhemoglobin. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly, or if you have just finished treatment with another drug, 
inform your doctor in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.  
This is especially important for the drugs belonging to the following classes: 
Anticoagulants, anticholinergics, propoxyphene, NSAIDs, antiparkinsonisms, hypnotics, antiepileptic 
drugs, sedatives, general anaesthetics, antiallergics, alcohol, CNS depressants, MAO inhibitors, 
tricyclic antidepressants, barbiturates and phenytoin. 
 
When should not the product be used: 
Relaxon is contraindicated in patients with glaucoma, peptic ulcer, intestinal obstruction, prostatic 
hypertrophy, urinary tract obstruction and myasthenia gravis. 
It is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any of its ingredients. 
 



Do not take this medicine without consulting a physician before starting treatment: 
- If you are pregnant (especially during the first trimester). 
- If you are breast-feeding. 
- For children less than 12 years of age. 
 
Warnings: 
- Relaxon tablets should not be taken with other Paracetamol containing medicines. 
- Relaxon tablets contains Paracetamol. Severe liver damage may occur if patient: 
• Take more than 8 tablets in 24 hrs. 
• Take with other drugs containing Paracetamol. 
• Consume alcohol drinks during treatment period. 

 
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 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. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Recommended dosage unless otherwise directed by your physician: 
Adults and children over 12 years of age: 1-2 tablets 3 times daily. 
The maximum dose of Relaxon tablets is 8 tablets daily. 
 
Directions for Use: 
Swallow the tablet with a glass of water. 
Do not chew the tablets. 
Take the drug with meals. 
 
Missed Dose: 
Take the missed dose as soon as you remember, however if it is almost time for your next dose, skip 
the missed dose and take only your next regularly scheduled dose. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 -30 ○C. 
 
Presentation: 
A box of 20 tablets. 
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  ريال كسون
 أقراص
  

  ملزم بوصفة طبية
 

  :الرتكيبة الدوائية
  :حيتوي علىكل قرص 

  ملغم ٥٠٠              راسيتامول  ب
  ملغم ٣٠          اورفينادرين سيرتات

  

  :الفاعلية العالجية
  . رتخاء العضالتمسّكن لألمل، خافض للحرارة، و يعمل على اس

  

  :االستعماالت
  . إلراحة تشنج العضالت املرافق حلاالت اآلالم العضلية احلادة ريال كسونيستعمل 

  

  :األعراض اجلانبية
 :، قد تظهر بعض األعراض اجلانبية خالل فرتة استخدام العالج، مثلملستحضر ريالكسون إضافة إىل التأثريات املرغوبة 
لتعب، حكة أو امحرار اجللد، طفح جلدي، سرعة يف  دوار، غثيان، جفاف الفم، ، صداع، إمساك، الشعور  تقيء، تشّوش الرؤ القلب، قلة  ضر

  .نعاس، تشّوش و التبول
  :جيب التوقف عن العالج يف حال ظهور أي منها .أقراص اليت تقتضي اهتماماً خاصاً األعراض اجلانبية ملستحضر ريالكسون 

ااجلر من فس، حكة أو طفح يف حال تناول أكثالوجه، انتفاخ يف الفم واحلنجرة ، صعوبة يف التن انتفاخ: حتسسيةتفاعالت  وقد حيصل . رعة املوصى 
    .اسهال، تقيؤ، وجع يف املعدة وتشنج البطن

  

  :احتياطات
الكبد،  الكلى، ملسالك البولية،ا من فشل يف عمل اجلهاز اهلضمي،املرضى الذين عانوا يف السابق  لدىحبذر  ريال كسوناستعمال جيب  -

ت القلب اجلهاز الوعائي/والقلب   .خصوصا سرعة يف ضر
 .تستلزم اليقظة أخرىنشاطات  أياخلطرة، أو  تشغيل املاكينات ،القيادةاملريض على على قابلية ريالكسون قد يؤثر  -
  .للدم، البول، ووظائف الكبد والكلى خالل العالج لفرتة طويلة، جيب مراقبة املريض عن طريق إجراء فحوصات دورية-
لرغم من خطورة وجود تركيز عايل ملادة - جيب استعمال ريال كسون حبذر لدى املرضى الذين يعانون من فقر الدم ألن االزرقاق قد ال يظهر 

  .امليثهيموجلوبني يف الدم
  
  
  



  :التفاعالت بني األدوية
خذ دواءً  يت العالج بدواء آخر، فأعلم الطبيب لتجّنب األخطاريف نفس الوقت، أو كن آخراً  إذا كنت  أو قلة النجاعة النامجة عن  ت قد أ

  :هذا مهم خصوصا لألدوية اليت تنتمي إىل اجملموعات التالية، التفاعالت بني األدوية
ر  مضادات االستيل كولني،مضادات التخثّر،  ت الالستريويدية، مضادات  مضادات  كينسون، األدوية املنومة،بروبوكسيفني، مضادات االلتها

ز، االكحول، مثبطات اجلهاز العصيب املركزي، مثبطات انزمي مونو امني اوكسيد مضادات احلساسية، أدوية التخدير العامة،الصرع، املسكنات، 
ربتيور    .فينيتوينت، و امضادات االكتئاب ثالثية احللقات، 

 

  :دواءمىت مينع استعمال ال
تضخم الربوستات، انسداد املسالك البولية، جيب عدم استعمال ريالكسون للمرضى الذين يعانون من اجللوكوما، قرحة هضمية، انسداد األمعاء، 

  .والوهن العضلي
ت    .الدواءال يستخدم للمرضى الذين لديهم حساسية ألحد مكو

  

  :هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العالج ال تستخدم
  ).خصوصا خالل الثلث األول من احلمل(إذا كنت حامال -
  .إذا كنت مرضعة-
  .لألطفال دون الثانية عشر من العمر-
  

  :حتذيرات
  .جيب عدم تناول أقراص ريالكسون مع أدوية أخرى حتوي براسيتامول  -

 :قد حيدث خلل حاد يف الكبد يف حالة. مستحضر ريالكسون أقراص حيتوي على براسيتامول -  
 .ساعة ٢٤  أقراص يف ٨تناول املريض أكثر من   •
 .تناول املريض أقراص ريالكسون مع أدوية أخرى حتوي براسيتامول  •
 .شرب الكحول خالل فرتة العالج  •

    

  :لتجنب التسمم
  احفظ األدوية بعيدا عن متناول أيدي األطفال. ١
  طأ جيب التوجه مباشرة إىل قسم يف حال تناول جرعة زائدة، أو إن تناول طفل الدواء عن طريق اخل. ٢

  .الطوارئ مع أخذ الكمية املتبقية من العالج   
  ال حتاول حتفيز القيء دون استشارة الطبيب. ٣
خذ الدواء املوصوف لك. ٤   .ال تتناول دواءك يف الظالم واقرأ التعليمات لتتأكد أنك 
خذ الدواء. ٥ اية صالحية الدواء وال  ريخ  ريخ االنتهاء املذكور كد دائما من    .بعد 
  .جيب عدم تعريض الدواء لدرجة حرارة ورطوبة شديدتني خالل فرتة التخزين. ٦
  .تناول الدواء حسب الوصفة فقط وال تتجاوز اجلرعة املوصوفة. ٧
  



ا ما مل توجد تعليمات أخرى من الطبيب اجلرعة الدوائية   :املوصى 
  .مرات يوميا ٣قرص  ٢-١  :سنة١٢عن األطفال الذين تزيد أعمارهم الكبار و 

ا من   .أقراص يومياً  ٨أقراص ريالكسون هي  اجلرعة القصوى املسموح 
  

  :طريقة االستعمال
  ابلع القرص مع كأس من املاء

  ال متضغ األقراص
  تناول الدواء مع الطعام

  

 :يف حال نسيان اجلرعة
تناول فقط جرعتك االعتيادية التالية حسب رعة املنسية و اجلرعة التالية، اترك اجلتناول اجلرعة املنسية فور تذكرك ذلك،  إال إذا كان موعد 

  . جدول اجلرعات
 

  :التخزين
  .م ○ ٣٠ -  ١٥بني  ماعلى درجة حرارة احفظ الدواء 

  

  :العبوة
  قرص ٢٠علبة حتتوي على 
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