
UROCLEAN 
Effervescent Powder 

 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Hexamine                    5.0% 
Sodium Benzoate        2.0% 
 
Therapeutic Activity: 
Antimicrobial against a wide range of gram positive and gram negative bacteria. 
 
Indications: 
Prophylaxis and treatment of recurrent urinary tract infections. 
  
When should not the product be used: 
Uroclean is contraindicated in patients with hepatic insufficiency, renal insufficiency or 
failure, severe dehydration , hypersensitivity to the drug, metabolic acidosis and gouts.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Uroclean, some side effects may occur during the 
course of taking this medicine such as nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramps and 
anorexia. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly, or if you have just finished treatment with 
another drug, inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy 
arising from drug interactions.  
Concomitant administration is not recommended with sulfamethiazole because of the 
possibility of crystalluria, with urinary alkalizers and with thiazide diuretics. 
 
Do not take this medicine without consulting a physician before starting treatment: 
If you are pregnant or breast-feeding and for children under 12 years of age. 
 
Recommended dosage unless otherwise directed by your physician: 
Dissolve two teaspoonful in half a glass of water 3-4 times daily.  
Take the drug after meals to minimize gastrointestinal upset. 

 
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. 
 
 
 



Attention: 
Dissolve in water before taking.  
 
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. 
 
Storage: 
Store in a dry place at a temperature between 15 -30 ○C. 
 
Presentation: 
A plastic bottle of 125 g effervescent powder. 
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لین  یورو
  فّوارمسحوق 

ة  ملزم بوصفة طب
 

ة ة الدوائ ی   :التر

سامین                 %٥ه

  %٢صودیوم بنزوات      
  

ة ة العالج   :الفاعل

ة و مضاد للج تیرا موج عمل ضد ال م  ة الغرامراث   .سال
  

  :االستعماالت

ة ة للوقا ات القناة البول   .من و لعالج التها
  

منع استعمال هذا العالج   :متى 

عانون من قصور في وظائف الكبد،یجب عد لین للمرضى الذین  ، جفاف  م استعمال یورو لو قصور أو فشل 

ة للدواء شدید، ضي و ماض حُ  ،حساس   .النقرسأ
  

ة   :األعراض الجانب

ةإضافة إلى التأثیرات ال لین مرغو ة خالل فترة استخدام العالجلیورو عض األعراض الجانب   ، قد تظهر 

ان، ا :مثل  ةالغث طن، و فقدان الشه  .لقيء، االسهال، تقلصات في عضالت ال
 

ة   :التفاعالت بین األدو

نت تأخذ دواءً  نت قد أنهیت العالج بدواء آخر، فأ آخراً  إذا  الطبیب لتجّنب األخطار أو علم في نفس الوقت، أو 

ة   .قلة النجاعة الناجمة عن التفاعالت بین األدو

ازول ة تكون حصى في البول،  ال یوصى استعمال سلفامیث سبب احتمال ل متزامن  ةومع ش   العناصر القلو

ازایدمع و    . مدرات البول من مجموعة الث
  

 :ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبیب قبل بدء العالج

نت حامال أو مرضعا، و  ة عشر من العمراذا    .لألطفال دون الثان
  

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

ة ملعقتین صغیرتین اذا ا قم  أس من الماء ثالث الى ارع مرات یوم   . في نصف 



ة ات الهضم عد الطعام لتقلیل االضطرا   . تناول الدواء 
  

ان الجرعة  :في حال نس
ان موعد الجرعة ا رك ذلك،  إال إذا  ة فور تذ ة و تناول فقط تناول الجرعة المنس ة، اترك الجرعة المنس لتال

ة حسب جدول الجرعات ة التال اد   . جرعتك االعت
 

ه   :تنب

 .یذاب هذا الدواء في الماء قبل تناوله
  

  :لتجنب التسمم

  .عیدا عن متناول أید األطفال دواءال احفظ. ١

اشرة إلى قسم ی ،عن طر الخطأ ، أو إن تناول طفل الدواءجرعة زائدةفي حال تناول . ٢    جب التوجه م

ة من العالج     ق ة المت   .الطوارئ مع أخذ الكم

  .ال تحاول تحفیز القيء دون استشارة الطبیب. ٣

ماو ال تتناول دواءك في الظالم . ٤   .وصوف لكت لتتأكد أنك تأخذ الدواء الماقرأ التعل

ة صال. ٥ ة الدواء و ال تأخذ الدواتأكد دائما من تارخ نها عدح ور تارخ ء    .اإلنتهاء المذ

ة خالل فترة التخزن تجنب. ٦ ة عال ة أو رطو   .تعرض الدواء لدرجة حرارة عال

  .ة فقط وال تتجاوز الجرعة الموصوفةوصفتناول الدواء حسب ال. ٧
 

ن   :التخز

ان جاف الدواء حفظا   .م ○ ٣٠ -  ١٥بین ما على درجة حرارة  في م
  

  :العبوة

ة  الست   .غرام مسحوق فوّار125 حتو علىتعبوة 
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