
Composition: 
Oral Suspension: Each 5 ml of  REVAFURYL Oral suspension contains 
Nifuroxazide 218 mg of equivalent to 200 mg /5gr of suspension.
Capsules: Each REVAFURYL capsule contains Nifuroxazide 200 mg.
Pharmacological properties:
Nifuroxazide is an antibacterial belonging to the nitrofuran group. It 
has an Intestinal antibacterial effect by direct contact with the inner 
lumen of the intestine, as it is poorly absorbed from the gastro-
intestinal tract.
Indications:
REVAFURYL is indicated if:
- Acute diarrhea of bacterial origin.
- Inflammatory bowel.
- Acute and chronic colitis.
- As an intestinal disinfectant in all other types of diarrhea and 

intestinal infections.
- Prevention of infection of the intestine with opportunistic germs.
Contraindications:
- Hypersensitivity to nitrofuran, nifuroxazide, or any of the components 

of the product.
- Premature infants and newborns under the age of one month.
Warnings & precautions:
- If there is blood or mucus associated with the stool.
- If there is a fever, vomiting, or other associated digestive 

disturbances.
- You should see a doctor if the diarrhea continues after three days of  

starting treatment.
- Nifuroxazide can cause acute pancreatitis, so if you see the following 

symptoms: (nausea,Vomiting accompanied by abdominal pain) 
Treatment should be stopped immediately and a doctor should be 
consulted.

- Nifuroxazide does not improve rehydration, so its use must be 
accompanied by a specific dietary schedule to prevent dehydration and 
loss of minerals and vitamins, it is recommended to eat rice, bananas, 
grilled meat and mint tea in the event of diarrhea, and it is preferable to 
stay away from milk and its derivatives.

Pregnancy & lactations:
Pregnancy: Although studies on experimental animals exclude the 
distorting effect of fetuses when using nifuroxazide, there are no 
adequate studies to prove this, it is preferable not to use nifuroxazide 
during pregnancy without consulting a doctor, and treating diarrhea in 
pregnant women by modifying the food intake only.
lactation: A nursing woman can continue breastfeeding her child in the 
event that her use of nifuroxazide is for a short period (not exceeding 
three days).
Drug interactions:
- In order to avoid interactions with other medicines, the doctor or 

pharmacist must be informed of any other treatment the patient takes it.
- This medicine should not be used concomitantly with the use of 

sedatives (benzodiazepines: Calpromazepam, alprazolam, lorazepam, 
midazolam, and others).

Side Effects:
Nifuroxazide can cause the following side effects:
- Quincke›s edema: This is angioedema of the tissues under the skin 

and manifesting an allergic reaction.
- Urticaria.
- Anaphylactic shock.
Dosage & Administration: 
Children aged 2 years: 5 ml of the suspension 3 times a day, for 3 days.
Adults: one capsule 4 times a day.
- The maximum daily dose of nifuroxazide is 800 mg
- The treatment period should not last more than 7 days.
- It is not recommended for use in children under 2 years of age.
- The use of the medicine is not related to eating (it can be used before 

or after meals).
Storage:
Store in a dry place at a temperature not exceeding 25° C and protect 
from light.
Packaging: 
Oral suspension: Carton box contains 100 ml opaque bottle.
Capsule: carton box contains 20 capsules in two blister strips.
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التركيب: 
المعلق الفموي: كل 5 مل ريفافوريل معلق فموي تحتوي على نيفوروكسازيد 218 ملغ 

ما يعادل 200 ملغ / 5 غ من المعلق.
الكبسول: كل كبسولة ريفافوريل تحتوي على نيفوروكسازيد 200 ملغ.

الخصائص الدوائية:
نيفوروكسازيد هو مضاد جرثومي ينتمي إلى مجموعة النيتروفوران، يمتلك تأثيراً 

مضاداً للجراثيم المعوية عن طريق التماس المباشر مع اللمعة الداخلية لألمعاء، كونه 
ضعيف اإلمتصاص من السبيل المعدي المعوي.

اإلستطبابات:
يُستطب ريفافوريل في حال:

- اإلسهال الحاد ذو المنشأ الجرثومي.
- التهاب األمعاء.

- التهابات القولون الحاد والمزمن.
- كمطهر معوي في كل أنواع اإلسهاالت األخرى وأخماج األمعاء.

- الوقاية من إصابة األمعاء بالجراثيم االنتهازية.
مضادات اإلستطباب:

- فرط الحساسية تجاه النيتروفوران أو النيفوروكسازيد أو أي من مكونات المستحضر.
- الخدّج واألطفال حديثي الوالدة دون عمر الشهر.

التحذيرات واإلحتياطات:
- في حال وجود دم أو مخاط مترافق مع البراز.

- في حال وجود حمى أو إقياءات أو اضطرابات هضمية أخرى مترافقة.
- يجب مراجعة الطبيب في حال إستمرار اإلسهال بعد ثالثة أيام من بدء العالج.

- يمكن أن يسبب النيفوروكسازيد التهاب البنكرياس الحاد، لذلك في حالة مشاهدة 
األعراض التالية: )غثيان ،إقياء مترافق مع ألم في البطن( يجب فوراً إيقاف المعالجة 

ومراجعة الطبيب.
- نيفوروكسازيد اليحسن من اإلماهة، لذلك يجب أن يترافق استخدامه مع جدول غذائي 
محدد لمنع التجفاف وفقدان المعادن والفيتامينات، يُنصح بتناول األرز والموز واللحوم 

المشوية والشاي بالنعناع في حالة اإلصابة باإلسهال، ويفضل اإلبتعاد عن الحليب 
ومشتقاته.

الحمل واإلرضاع:
الحمل: على الرغم من أن الدراسات على حيوانات التجربة تستبعد التأثير المشوه لألجنة 

عند استعمال النيفوروكسازيد إال أنه اليوجد دراسات كافية إلثبات ذلك، يفضل عدم 
استخدام نيفوروكسازيد خالل الحمل دون استشارة الطبيب، وعالج اإلسهال لدى الحامل 

من خالل تعديل الوارد الغذائي فقط.
اإلرضاع: يمكن للمرضع متابعة إرضاع طفلها في حال كون استخدامها لــ 

نيفوروكسازيد لمدة قصيرة )التتجاوز ثالثة أيام(.
التداخالت الدوائية:

- من أجل تجنب التداخالت مع أدوية أخرى, يجب إبالغ الطبيب أو الصيدلي عن أي 
عالج آخر يتناوله المريض.

- يجب عدم استخدام هذا الدواء بشكل مترافق مع استخدام المهدئات )البنزوديازيبينات: 
كالبرومازيبام وألبرازوالم ولورازيبام وميدازوالم وغيرها(.

التأثيرات الجانبية:
يمكن أن يسبب نيفوروكسازيد التأثيرات الجانبية التالية 

- وذمة كوينك: وهي وذمة وعائية تصيب األنسجة تحت الجلد وتتظاهر بتفاعل تحسسي.
- الشري.

- الصدمة التأقية.
الجرعة واإلستعمال:

األطفال فوق 2 سنة: 5 مل من المعلق 3 مرات في اليوم لمدة ثالثة أيام. 
البالغين: كبسولة واحدة 4 مرات في اليوم.

- الحد األقصى للجرعة اليومية من نيفوروكسازيد هي 800 ملغ
-  يجب أن ال تدوم فترة المعالجة أكثر من 7 أيام.

- ال يُنصح باستخدامه عند األطفال بعمر أقل من سنتين.
- ال عالقة الستخدام الدواء بتناول الطعام )يمكن استخدامه قبل أوبعد الوجبات(.

شروط الحفظ:
يُحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة التتجاوز 25 °م، بعيداً عن الضوء.

التعبئة:
المعلق الفموي: عبوة كرتونية تحتوي على زجاجة عاتمة سعة 100 مل.

الكبسول: عبوة كرتونية تحتوي على 20 كبسولة ضمن شريطين بليستر. 

ريفـــــافـوريـــل 
كبسول - معلق فموي


