
RIAPHYLLIN®
100 ML SYRUP

COMPOSITION:
Syrup: Each 5 ml contains 60 mg Theophylline BP.  

CLINICAL PHARMACOLOGY:
Riaphyllin pharmacologically acts as a bronchodilator, pulmonary 
vasodilator and smooth muscle relaxant.  Since it directly relaxes 
the smooth muscles of bronchial airways and pulmonary blood 
vessels, its actions are believed to be mediated through inhibition 
of phosphodiesterase and a resultant increase in intracellular cyclic 
-AMP.

INDICATIONS:
Riaphyllin is indicated for the treatment of the symptoms and 
reversible airflow obstruction associated with chronic asthma and 
other chronic lung diseases, e.g., emphysema and chronic bronchitis.

CONTRAINDICATIONS:
Riaphyllin is contraindicated in patients with hypersensitivity 
(allergic) to theophylline or any of the other ingredients of this 
product.
Riaphyllin is contraindicated in children taking ephedrine (found in 
some cough medicines and decongestants).

PRECAUTIONS:
Theophylline should be used with caution in patients with severe 
cardiac disease, hypertension, hyperthyroidism, acute myocardial 
injury, congestive heart failure, hepatic impairment and epilepsy. 
It should be used with caution in patients with peptic ulcer and in 
patients who are sensitive to Xanthine derivatives.
Smoking may increase theophylline clearance and increased doses of 
theophylline might therefore be required.

WARNING:
Contains Sulphites: Can cause allergic type reactions including 
anaphylactic symptoms, or severe asthmatic episodes in susceptible 
persons. 
The herbal remedy St. Johns wort (Hypericum perforatum) should 
not be taken at the same time as this medicine.  If you already take St. 
Johns wort, consult your doctor before stopping the St. Johns wort 
preparations.
Xanthines can potentiate hypokalemia resulting from Beta-2 agonist 
therapy, steroids, diuretics, and hypoxia. Particular caution is advised 
in severe asthma. It is recommended that serum potassium levels are 
monitored in such situations.

ADVERSE REACTIONS:
The most common side effects with Theophylline are nausea, 
vomiting, diarrhoea, headache, restlessness, insomnia, muscle 
twitching and reflex hyper-excitability.

Drug interaction:
- Cimetidine, Allopurinol, Corticosteroids or Steroids, Frusemide, 

Isoprenaline, oral Contraceptives, Thiabendazole, Ciprofloxacin, 
Erythromycin or other antibiotics and Calcium Channel 
Blockers, Diltiazem and Verapamil, Nizatidine, Norfloxacin, 
Isoniazid, Fluconazole, Carbimazole, Mexiletine, Propafenone, 
Oxpentifylline, Disulfram, Viloxazine, Interferon Alfa and Influenza 
vaccine increase plasma theophylline concentrations, A reduction 
of the theophylline dosage is recommended.

- Phenytoin, Carbamazepine, Barbiturates, Rifampicin, 
Sulphinpyrazone, Ritonavir, Primidone and Aminoglutethimide 
may reduce plasma theophylline concentration and therefore the 
theophylline dosage may need to be increased.

-  Theophylline can increase Lithium excretion.
- The concomitant use of Theophylline and Fluvoxamine should 

usually be avoided. Where this is not possible, patients should 
have their theophylline dose halved and plasma theophylline 
should be monitored closely. 

- Theophylline should not be administered concurrently with other 
Xanthine medications.

- Plasma concentration of theophylline can be reduced by 
concomitant use of the herbal remedy St John’s wort (hypericum 
perforatum). 

USE DURING PREGNANCY AND LACTATION:
Use of Theophylline in pregnant women should be balanced against 
the risk of uncontrolled asthma.  Excretion of Theophylline in breast 
milk may cause irritability in the infant. For both cases, Theophylline
Should be prescribed only under doctor’s supervision.

DOSAGE:
Maintenance Dose, Acute Symptoms

Population Group Oral Theophylline 
(MG/KG/DAY)

Premature infants newborn  6 weeks (for apnea/
bradycardia) 4

6 weeks – 6 months 10
Infants  6 months – 1 year 12 - 18
Children  1 – 9 years 20 - 24
Children 9 – 12 years and adolescent daily smokers 
of cigarettes and otherwise healthy adults smokers 
50 years. 

16

Adolescents 12 – 16 years. 13
Otherwise healthy nonsmoking adults (including 
elderly patients)

10 (not to exceed 900 
mg/day)

Cardiac decompensation or Pulmonary and/or liver 
dysfunction

5 (not to exceed 400 
mg/day)

OVERDOSAGE:
Overdose is characterised by nausea, vomiting (often 
severe), epigastric pain, haematemesis, restlessness, hypertonia, 
impaired consciousness, exaggerated limb reflexes and convulsions, 
and arrhythmias. In addition, hypokalemia, hyperglycaemia, 
hypomagnesaemia and metabolic acidosis may occur.
Activated charcoal or gastric lavage should be considered if 
a significant overdose has been ingested within 1-2 hours. 
Management is followed by symptomatic relief. 

STORAGE:
Store below 25°C, protect from light.
Do not use the drug after the expiry date printed on the package.

PRESENTATION:
Syrup:   100 ml bottles. 

Do Not Freeze

This is a medicament

•   A medicament is a product, which affects your health, and its consumption 
contrary to instructions is dangerous for you.

•    Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of 
the pharmacist who sold the medicament.

•   The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
•    Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
•    Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicaments
out of the reach of children
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�شـــراب100 ملريـــــافـــــللــيــــن

الرتكيب:
�شراب: حتتوي كل 5 مل  على 60 ملجم من ثيوفللني  ) د�ستور الأدوية الربيطاين (.

الأثر الطبي: 
يعمل الريافللني على تو�سيع ال�سعب الهوائية، تو�سيع الوعية الدموية بالرئتني ومرخي للع�سالت 
أنزمي فو�سفوداي�سرتيز ما ينتج عنه زيادة مادة  املل�ساء وذلك بطريقة مبا�سرة من خالل تثبيطه ا

�سيكليك AMP داخل اخلاليا.

دواعي الإ�شتعمال :
ج عرقلة مرور اله���واء املرجتع���ة و الأعرا�ض امل�ساحب���ة للربو املزمن  ي�ستعم���ل الريافلل���ني لع���ال
أمرا�ض الرئة املزمن���ة، على �سبيل املث���ال، انتفاخ الرئة والته���اب ال�سعب الهوائية  وغريه���ا م���ن ا

املزمن. 

موانع الإ�شتعمال :
أي من حمتويات  أو ا إ�ستعماله لدى املر�سى الذين يعانون من ح�سا�سية للثيوفللني ا الريافللني مينع ا

هذا املنتج .

أدوية الكحة  إفدرين )يوج���د يف بع�ض ا إ�ستعماله لدى الطف���ال الذين يتناولون ا الريافلل���ني مينع ا
والحتقانات(.

الإحتياطات : 
ى الذين يعانون م���ن الأمرا�ض القلبية  أخ���ذ احليطة عند ا�ستخ���دام  الثيوفللني  مع املر�س يج���ب ا
إ�سابة ع�سلة  احل���ادة والأزم���ات القلبية احل���ادة ،  ارتفاع �سغط الدم ، ت�سخم الغ���دة الدرقية، ا
ور القلب الإحتقاين، �سعف الكب���د، و ال�سرع . يجب ا�ستعمال العالج بحذر  القل���ب احلادة، ق�س
م���ع املر�سى الذين يعانون من القرحة املعدية وم���ع املر�سى الذين يعانون من ح�سا�سية مل�ستقات 

الزانثني . 
إزالة الثيوفيلني وبالتايل قد يتطلب ذلك جرعات زائدة من الثيوفيلني. التدخني قد يزيد ا

التحذيرات:
أعرا�ض فرط  أن ي�ضبب تفاع���ات ح�ضا�ضي���ة ومن �ضمنه���ا ا يحت���وي عل���ى �ضلفاي���ت: من املمك���ن ا

أو نوبات من الأزمة ال�سديدة لدى املر�سى ذوي القابلية لذلك. احل�سا�سية ا

أثناء ا�ستعمال الريافللني.  ين�سح بعدم املعاجلة بع�سبه �سجرة القدي�سني ) نبتة القدي�ض يوحنا ( ا
إيقاف تناولها .  أثناء تناول النبتة، ين�سح با�ست�سارة الطبيب قبل ا ويف حالة ا�ستعمال الدواء ا

الزانثين���ات ميكنه���ا حتفي���ز نق����ض بوتا�سي���وم ال���دم الن���اجت ع���ن الع���الج بناه�س���ات بيتا-2، 
ال�ستريوي���دات ، م���درات الب���ول، ونق����ض الأك�سجة. وين�س���ح باحلذر اخلا�ض يف ح���الت الربو 

أن يتم ر�سد م�ستويات البوتا�سيوم يف الدم يف مثل هذه احلالت. ال�سديد. فمن امل�ستح�سن ا

الثار اجلانبية:
أرق، عدم الراحة وارتعا�سات ع�سلية و  إ�سهال، �س���داع، ا غالب���ا م���ا تكون عبارة عن غثيان، قيء، ا

فرط اال�ضتثارة االنعكا�ضية.

التفاعالت الدوائية:
أيزوبرينالني،  أو ال�ستريوي���دات، فرو�سيميد، ا ألوبيورينول، كورتيكو�ستريويدات ا - �سيميتيدي���ن، ا
أو امل�س���ادات احليوية  إريرثوماي�سني ا حب���وب منع احلم���ل، ثيابن���دازول، �سيربوفلوك�سا�س���ني، ا
الأخ���رى، حا�سرات قن���وات الكال�سيوم، ديلتيازمي و فريابامي���ل، نيزاتيدين، نورفلوك�سا�سني، 
أيزونيازيد، فلوكونازول، كربيمازول، ميك�سيليتني، بروبافينون، اوك�سبنتيفيلني، دي�سولفرام،  ا
ألفا ولقاح الإنفلونزا ي�سببوا زي���ادة يف تركيز ثيوفللني يف البالزما،  فيلوك�سازي���ن، انرتفريون ا

لذلك  ين�سح بتقليل جرعة ثيوفللني.
- الفينيتوين، كربامازبني، الباربيت���ورات، ريفامبي�سني، �سلفنبايرزون، ريتونافري، برمييدون و 
ؤدي الى انخفا�ض تركيز ثيوفيلني يف البالزما ، لذلك جرعة الثيوفللني  أمينوغلوتيثيمي���د قد تو ا

قد حتتاج الى زيادة.
- الثيوفيلني يزيد افراز الليثيوم.

إذا كان ذلك غري ممكن يجب على  إ�ستخ���دام ثيوفللني مع فلوفوك�سامني، وا - ع���ادًة يجب جتنب ا
أخذ ن�سف اجلرعة من الثيوفللني ويجب مراقبة ن�سبة الثيوفللني يف البالزما بعنايه. املري�ض ا

- يجب عدم اعطاء الثيوفللني مع العاجات التي حتتوي على الزانثني يف وقت واحد.
- ن�ضب���ة تركيز ثيوفيلني يف البازما ق���د تنخف�ض عند ا�ضتخدامه مع ع�ضبة �ضانت جون )ع�ضبة 

الربوفوراتيوم(.

أثناء احلمل والر�شاعة : الإ�شتعمال ا
أن يقارن مع اخلطورة التي متر بها حالة املري�سة. ا�ستعمال الثيوفللني  مع احلامل يجب ا

إن الثيوفلل���ني يف���رز مع حلي���ب الأم، وبالتايل قد ي�سبب ذل���ك عدم ا�ستق���رار للر�سيع، ويف كلتا  ا
إ�ضراف الطبيب. إال حتت ا أن ال ي�ضتعمل الثيوفللني ا احلالتني يجب ا

اجلرعات:
اجلـرعات الداعمة لألعراض احلادة

اجلرعات )ملجم/كغم/يوم(املجموعة العمرية
بطء  ؤقت/  املو النف�ض  )انقطاع  أ�ضابيع  6 ا الوالدة  وحديثي  اخلدج 

القلب(
4

أ�سهر أ�سابيع – 6 ا 610 ا

أ�سهر – �سنة 12 - 18الر�س�ع 6 ا

20 - 24الأطفال  1 – 9 �سنوات

الأطفال 9 – 12 �سنة واملراهقني املدخنني با�ستمرار والبالغني )50 
�سنة( الأ�سحاء املدخنني

16

13املراهقني 12 – 16 �سنة

أن ل تزيد اجلرعة عن 900 ملجم/اليوم(البالغني الأ�سحاء غري املدخنني ) مبن فيهم كبار ال�سن( 10 ) يجب ا

أو الرئة أو الختالل الوظيفي للك�بد ا أن ل تزيد اجلرعة عن 400 ملجم/اليوم(الالمعاو�سة القلبية و/ا 5  ) يجب ا

اجلرعات املفرطة : 
أمل باملعدة، قئ دموي  ديد يف كثري م���ن الأحيان(، ا تتمي���ز اجلرع���ة املفرطة بالغثيان و القيء )�س
أطراف والت�ضنجات، وعدم  أرق، وف���رط التوت���ر، �ضعف الوعي، وردود الفعل املبالغ فيه���ا باال ، واال
إلى ذلك قد يحدث ، نق�ض بوتا�سيوم الدم، زيادة �سكر الدم،  ربات القلب. بالإ�سافة ا انتظام �س

حما�ض ا�ستقالبي و نق�ض املاغني�سيوم بالدم.
الب���د من الو�ضع باالعتب���ار ا�ضتعمال الفحم املن�ض���ط و غ�ضيل املعدة اذا كان���ت اجلرعة الزائدة 

املتناولة كبرية يف خالل 1-2 �ساعة، يتبع ذلك عالج العرا�ض و اراحتها.

التخزين :
أقل من 25درجة مئوية، بعيدا عن ال�سوء.  يحفظ يف درجة حرارة ا

إنتهاء �سالحيته . يجب عدم ا�ستعمال الدواء بعد ا

الأ�شكال ال�شيدلنية:
�شراب : عبوات حتتوي على 100 مل.

ال تعر�ض امل�شتح�شر للتجميد.

إن هــــــــذا الــــدواء ا
ؤثر على �سحتك وا�ستهالكه خالفًا للتعليمات يعر�سك للخطر.•  الدواء م�ستح�سر يو
اتبع بدقة و�سفة الطبيب وطريقة ال�ستعمال املن�سو�ض عليها وتعليمات ال�سيدلين الذي �سرفها لك.• 
فالطبيب وال�سيدلين هما اخلبريان بالدواء وبنفعه و�سرره.• 
ل تقطع مدة العالج املحددة لك من تلقاء نف�سك.• 
ل تكرر �سرف الدواء بدون و�سفة طبية.• 

أطفال أيدي اال أدوية يف متناول ا ال ترتك اال
جمل�ض وزراء ال�شحة العرب
واتـحــاد الـ�شيــادلـة العـرب

210 mm

148 mm

إنتاج الريا�ض فارما ا
�سركة املنتجات الطبية والتجميلية املحدودة

الريا�ض � اململكة العربية ال�سعودية

م

أو م�شاكل فـي اجلودة: أعرا�ض اجلانبية ا إبالغ عن اال لال

املركز الوطني للتيقظ وال�سالمة الدوائية
 +966-1-205-7662 فاك�ض:    o

  npc.drug@sfda.gov.sa االلكرتوين:  الربيد    o
www.sfda.gov.sa/npc االلكرتوين:  املوقع    o
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