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هر پیمانه (5 میلی لیتر) از محلول خوراکی 120 میلی لیتري تئوزین حاوي 50 میلی گرم تئوفیلین انهیدروس و 30 میلی گرم 

گایافنزین می باشد، که در جعبه هاي یک عددي همراه با پیمانه و برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: گشاد کننده برونش-خلط آور

درمان آسم مزمن:

کودکان 8-1 سال: 20 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

کودکان 11-9 سال: 16 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

کودکان 15-12 سال: 13 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

بزرگساالن سالم و غیر سیگاري: 10 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

بزرگساالن سالم و سیگاري: 16 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتال به هر یک از مشکالت ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

-در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به گزانتین ها مثل تئوفیلین و یا حساسیت به گایافنزین با پزشک خود مشورت 

نمایید.

-در صورت ابتال به بیماري هاي زخم معده و اختالالت تشنج (مگر در صورت دریافت داروي ضد صرع) در مورد مصرف این دارو 

با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:

این دارو در دوران بارداري و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها :

-دوز این دارو در بیماران کبدي باید کاهش یابد.

-مقدار مصرف تئوفیلین را باید براي هر فرد با توجه به شرایط او به طور جداگانه تنظیم نمود و غلظت سرمی دارو، به خصوص در 

درمان طوالنی مدت، پیگیري شود.

طی درمان با این دارو، از مصرف مقادیر زیاد فرآورده ها یا نوشابه هاي حاوي گزانتین (کافئین، قهوه، چاي) اجتناب نمایید.

موارد احتیاط:

تئوفیلین-جی در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد با زخم معده

-در افراد با بیماري هاي قلبی (نارسایی احتقانی قلب) و کبدي

-در افراد با کمبود اکسیژن خون

-در بیماران با افزایش فشار خون

-در افرادي که الکل مصرف می کنند

-در نوزادان و سالمندان (به خصوص مردان)

تداخل هاي دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهاي زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

باربیتورات ها، زغال فعال، کتوکونازول، ریفامپین، نیکوتین (سیگار)، فورموترول، سالبوتامول، سالمترول، کاربامازپین، 

ایزونیازید، فوروزماید، آلوپورینول، سایمتیدین، داروهاي ضد بارداري خوراکی، کورتیکواستروئیدها (بتامتازون، دگزامتازون 

و...)، دي سولفیرام، واکسن ویروس آنفلوآنزا، اینترفرون، ماکرولیدها (آزیترومایسین، اریترومایسین، کالریترومایسین)، 

کینولون ها (سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و...)، هورمون هاي تیروئید (لووتیروکسین و...)، بنزودیازپین ها (آلپرازوالم، 

کلونازپام و...)، لیتیم، پروپوفول، کتامین، رانیتیدین، تتراسایکلین ها (داکسی سایکلین، تتراسایکلین، مینوسایکلین)، کافئین.
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نحوه صحیح مصرف دارو:

دارو باید با معده خالی، همراه با یک لیوان آب مصرف شود تا جذب آن افزایش یابد.

در صورت بروز تحریک گوارشی، دارو همراه با غذا یا بالفاصله پس از آن مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک 

فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

آریتمی، تحریک سیستم عصبی مرکزي، تشنج، اسهال، التهاب معده، سردرد، بی خوابی، تهوع، افزایش ضربان قلب، استفراغ، 

هیپوکالمی (کاهش پتاسیم خون).

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز عالئم زیر سریعأ به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

استفراغ، بی قراري، افزایش ضربان قلب، افزایش قند خون، تشنج، هیپوکالمی شدید (کاهش سطح پتاسیم خون).

شرایط نگهداري: 

- دارو را در دماي کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداري و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندي اصلی خود نگهداري نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضالب یا زباله هاي خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ي امحاء آن با دکتر داروساز مشورت 

نمایید. این اقدامات کمک زیادي به حفاظت محیط زیست می نماید. 

ساخت شرکت داروسازي خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد 1397
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