
Composition:
Tablets: Each Reva-Flu Film Coated Tablet contains:
Paracetamol 650 mg,
Chlorpheniramine maleate 4 mg, 
Phenylephrine Hydrochloride 10 mg
Syrup: Each 5 ml of Reva-Flu contains:
Paracetamol 160 mg, 
Chlorpheniramine maleate 1 mg, 
Phenylephrine Hydrochloride 2.5 mg.
Pharmacological properties: Reva-Flu has a special combination 
between paracetamol with its both analgesic and antipyretic activity due to 
inhibition of the synthesis of prostaglandins in the central nervous system. 
Chlorpheniramine maleate with its anti-allergic effect due to its blocking 
of histamine receptors H1 (which makes it useful in cases of rhinorrhea 
and allergic cough). Phenylephrine which is a recognised decongestant 
and acts by vasoconstriction to reduce oedema and nasal swelling.
Pharmacokinetics: Paracetamol is readily absorbed from the gastro-
intestinal tract. It is metabolized in the liver and excreted in the urine, 
mainly as glucuronide and sulphate conjugates.
Chlorpheniramine is well absorbed from the gastro-intestinal tract, 
following oral administration. The effects develop within 30 minutes 
and last 4 to 6 hours. The plasma half-life has been estimated to be 12 
to 15 hours. Chlorpheniramine is metabolized to the monodesmethyl 
and didesmethyl derivatives. About 22% of an oral dose is excreted 
unchanged in the urine.
Phenylephrine Hcl is irregularly absorbed from the gastrointestinal 
tract and undergoes first-pass metabolism by monoamine oxidase 
in the gut and liver; orally administered phenylephrine has reduced 
bioavailability. It is excreted in the urine almost entirely as the 
sulphate conjugate.
Indications: Reva-Flu is indicated for the relief of the symptoms of 
colds and influenza, including the relief of aches and pains and nasal 
congestion, runny nose, sore throat and lowering of temperature.
Contraindications:
- Hypersensitivity to paracetamol, phenylephrine, Chlorpheniramine  

or to any of the excipients.
- Severe coronary heart disease, cardiovascular disorders and hypertension.
- It should not be used in patients with: Prostate enlargement, 

hyperthyroidism, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, 
epilepsy, severe renal or hepatic impairment.

Warnings & Precautions:
Reva-Flu should be used with caution in patient with:
- Raynaud’s phenomenon, diabetes mellitus or closed angle glaucoma.
- Asthma, chronic obstructive pulmonary disease and pyloroduodenal 

obstruction.
- Hemolytic anemia, constipation, vertigo and urinary problems.
Pregnancy & Lactations:
Due to the phenylephrine content of Reva-Flu, it should not be used 
during pregnancy or breastfeeding without consulting a doctor.

Driving and using machines:
This medicine has major influence on the ability to drive and use 
machines due to possible side effect drowsiness, particularly in the 
beginning of the treatment.
Drug Interaction:
- The anticoagulant effect of warfarin and other coumarins may be 

enhanced by prolonged regular daily use of paracetamol.
- Monoamine oxidase inhibitors: hypertensive interactions occur 

between phenylephrine and MAO.
- Phenylephrine may reduce the efficacy of beta-blockers and 

antihypertensives.
- Tricyclic antidepressants: may increase the risk of cardiovascular 

side effects with phenylephrine.
- Concurrent use of Reva-Flu and hypnotics (e.g., barbiturates) or 

anxiolytics may cause an increase in sedative effects,
- Chlorpheniramine  inhibits phenytoin metabolism and can lead to 

phenytoin toxicity.
Side Effects: Common side effects may include: dizziness, drowsi-
ness, blurred vision, dry mouth and nose, constipation, feeling nervous.
Dosage and Administration:
Tablets:Adults and children above 12 years: The usual recommended 
dose is 1 tablet 3-4 times daily.
Syrup:
Children 6-12 years: 10 ml, 3-4 times daily.
Children 2-6 years: 5 ml, 3-4 times daily.
Overdose:
Symptoms: Chlorpheniramine overdose can result in seizures, loss of 
consciousness, dystonic reactions, cardiovascular collapse including 
arrhythmias and maybe causes coma. Paracetamol can result in poi-
soning, patients with liver diseases. Phenylephrine overdosage is like-
ly to result in effects similar to those listed under adverse reactions. 
Additional symptoms may include hypertension and possibly reflux 
bradycardia. In severe cases confusion and seizures may occur.
Treatment: Patients should be referred to hospital urgently for imme-
diate medical attention. Treatment with activated charcoal should be 
considered if the overdose has been taken within 1 hour. Treatment 
with N-acetylcysteine may be used up to 24 hours after ingestion of 
paracetamol.
Storage: Keep this medicine out of reach of children. Store below 
25°C and in the original package.
Packaging:
Tablets: Each Reva-Flu carton box contains 20 Film Coated Tablets 
in two blister Strips.
Syrup: Each Reva-Flu carton box contains a 100 ml opaque bottle.

Reva-Flu
Film Coated Tablets - Syrup



التركيب:
المضغوطات: كل مضغوطة ريفا- فلو ملبسة بالفيلم تحتوي على:

باراسيتامول 650 ملغ
كلورفينيرامين ماليات 4 ملغ

فينيل إفرين هيدروكلوريد 10 ملغ.
الشراب: كل 5 مل ريفا- فلو شراب تحتوي على: 

باراسيتامول 160 ملغ
كلورفينيرامين ماليات 1 ملغ

فينيل إفرين هيدروكلوريد 2.5 ملغ.
ــن  ــع بي ــزة تجم ــة ممي ــاركة دوائي ــو بمش ــا- فل ــز ريف ــة: يتمي ــص الدوائي الخصائ
الباراســيتامول بتأثيــره المســكن لأللــم والخافــض للحــرارة نتيجــة تثبيــط إصطنــاع 
ــات  ــن مالي ــي المركــزي، والكلورفينيرامي ــاز العصب ــي الجه البروســتاغالندينات ف
بتأثيــره المضــاد للتحســس نتيجــة تثبيطــه لمســتقبالت الهيســتامين H1 )ممــا يجعلــه 
مفيــداً فــي حــاالت الســيالن األنفــي والســعال التحسســي(، الفينيــل إفريــن هــو مضــاد 
إحتقــان معــروف يعمــل مــن خــالل تحقيــق إنقبــاض فــي األوعيــة الدمويــة لتقليــل 

الوذمــة والتــورم فــي األنــف.
الحرائــك الدوائيــة: يُمتــص الباراســيتامول بســرعة وبشــكل شــبه كامــل مــن القنــاة 
الهضميــة، ويُســتقلب فــي الكبــد ويتــم إطراحــه فــي البــول بصــورة أساســية علــى 

شــكل مركبــات مرتبطــة بالغلوكورونيــك والســلفات.
يُمتــص الكلورفينيراميــن بشــكل جيــد مــن القنــاة الهضميــة بعــد تناولــه عــن طريــق 
الفــم. تبــدأ تأثيراتــه بالظهــور فــي غضــون 30 دقيقــة، وتبلــغ حدهــا األقصــى خــالل 
ــن  ــغ العمــر النصفــي للكلورفينيرامي 1-2 ســاعة وتســتمر مــن 4 - 6 ســاعات. يبل
ــادي  ــتقات أح ــى مش ــن إل ــتقالب الكلورفينيرامي ــم اس ــاعة. يت ــي 12 - 15 س حوال
وثنائــي  الميثيــل. حوالــي 22٪ مــن الجرعــة الفمويــة تُطــرح فــي البــول دون تغييــر. 
يتــم امتصــاص الفينيــل إفريــن بصــورة غيــر منتظمــة مــن الجهــاز الهضمــي 
ويخضــع لإلســتقالب بالمــرور األول فــي كل مــن األمعــاء والكبــد، ممــا يقلــل مــن 
ــتقلبات  ــى شــكل مس ــول عل ــي الب ــرح ف ــاً. يُط ــه فموي ــد إعطائ ــوي عن ــره الحي تواف

ــلفات. ــة بالس مقترن
اإلستطبابات: يُستخدم ريفا- فلو للتخفيف من أعراض نزالت البرد واألنفلونزا بما 

في ذلك تخفيف اآلالم والحمى وكذلك اإلحتقان والسيالن األنفي والتهاب الحلق.
مضادات اإلستطباب:

ــن أو أي  ــن ، أو الكلورفينيرامي ــل إفري ــيتامول، أو الفيني ــرط الحساســية للباراس - ف
ــات المســتحضر. مــن مكون

- أمــراض القلــب التاجيــة الحــادة واضطرابــات القلــب واألوعيــة الدمويــة وارتفــاع 
ضغــط الــدم.

ــن: تضخــم البروســتات  ــون م ــن يعان ــدى المرضــى الذي - يجــب عــدم اســتعماله ل
أو فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة أو نقــص فــي أنزيــم غلوكــوز 6- فوســفات 

ديهيدروجينــاز أو الصــرع أوالقصــور الكلــوي أو الكبــدي الشــديد.
التحذيرات واإلحتياطات:يجب استخدام ريفا- فلو بحذر في المرضى الذين يعانون من:

- داء رينو، السكري أو الزرق مغلق الزاوية.
- الربو ومرض اإلنسداد الرئوي المزمن وإنسداد البواب.

- فقر الدم اإلنحاللي، واإلمساك، والدوار ومشاكل المجاري البولية.
الحمل واإلرضاع:نظراً لمحتوى ريفا- فلو على الفينيل إفرين، ال ينبغي استخدامه 

أثناء الحمل أو اإلرضاع دون إستشارة الطبيب.

القيادة واستخدام اآلالت: هذا الدواء له تأثير كبير على القدرة على القيادة 
واستخدام اآلالت كونه يسبب النعاس كتأثير جانبي، خاصةً في بداية المعالجة

التداخالت الدوائية:
- يمكن أن يتعزز التأثير المضاد للتخثر للوارفارين والكومارينات األخرى عند 

االستخدام اليومي المنتظم للباراسيتامول.
- مثبطات مونو أمينو أوكسيداز: يمكن حدوث حاالت ارتفاع ضغط الدم عند 

استعمالها مع الفينيل إفرين.
- قد يقلل الفينيل إفرين من فعالية حاصرات بيتا وخافضات ضغط الدم األخرى. 

- مضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقات: قد تزيد من مخاطر اآلثار الجانبية القلبية 
الوعائية عند استعمالها مع الفينيل إفرين.

- قد يؤدي االستخدام المتزامن لـ ريفا- فلو والمنومات )مثل الباربيتورات( أو 
مزيالت القلق إلى زيادة التأثيرات المهدئة.

- يمنع الكلورفينيرامين استقالب الفينيتوئين وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى التسمم 
بالفينيتوئين.

التأثيرات الجانبية: تشمل اآلثار الجانبية الشائعة: الدوخة، والنعاس، وعدم وضوح 
الرؤية، وجفاف الفم واألنف، واإلمساك، والشعور بالتوتر.

الجرعة واإلستعمال:
المضغوطات:

البالغين واألطفال فوق سن 12 سنة: الجرعة المعتادة الموصى بها هي مضغوطة 
واحدة  3-4 مرات يومياً.

الشراب:
األطفال 6-12 سنة: 10 مل  3-4 مرات يومياً.
األطفال 2-6 سنوات: 5 مل 3-4 مرات يومياً.

فرط الجرعة:
األعــراض: يمكــن أن تــؤدي الجرعــة الزائــدة مــن الكلورفينيراميــن إلــى نوبــات، 
وفقــدان للوعــي، خلــل التوتــر، وتأثيــرات علــى الجهــاز القلبــي الوعائــي بمــا فــي 
ذلــك اضطــراب نظــم القلــب، وربمــا قــد يســبب الغيبوبــة. يمكــن أن تــؤدي الجرعــة 
الزائــدة مــن الباراســيتامول إلــى التســمم، خاصــة عنــد كبــار الســن واألطفــال 

ــد. ــن يعانــون مــن أمــراض الكب الصغــار والمرضــى الذي
مــن المحتمــل أن تــؤدي الجرعــة الزائــدة مــن الفينيــل إفريــن إلــى تأثيــرات مشــابهة لتلك 
ــط  ــاع ضغ ــد تشــمل األعــراض األخــرى ارتف ــة. ق ــرات الجانبي المدرجــة تحــت التأثي
الــدم وربمــا بــطء قلــب انعكاســي وفــي الحــاالت الشــديدة قــد يحــدث إرتبــاك ونوبــات.
ــى  ــى المستشــفى بشــكل عاجــل للحصــول عل ــة المرضــى إل المعالجــة: يجــب إحال
عنايــة طبيــة فوريــة. ينبغــي اســتعمال المعالجــة بالفحــم الفعــال إذا تــم تنــاول 
الجرعــة الزائــدة خــالل ســاعة واحــدة. يمكــن اســتخدام العــالج بـــ ن أســتيل 

سيســتيئين فــي غضــون 24 ســاعة بعــد تنــاول الباراســيتامول.
شروط الحفظ: يحفظ بعيداً عن متناول أيدي األطفال وفي درجة حرارة ال تتجاوز 

25 °م وفي عبواته األصلية.
التعبئة:

المضغوطات: كل عبوة كرتونية ريفا- فلو تحتوي على 20 مضغوطة ملبسة 
بالفيلم ضمن شريطين بليستر.

الشراب: كل عبوة كرتونية ريفا- فلو تحتوي على زجاجة عاتمة سعة 100 مل.

ريفا - فلو
مضغوطات ملبسة بالفيلم - شراب
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