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GLUCOSAMINE PLUS® FILM COATED TABLETS
The usual dose is one tablet three times per day or as directed by your doctor.
If you have taken more Glucosamine Plus Tablets than you should
An overdose of chondroitin and glucosamine is not expected to produce life-threatening side 
effects
If you forgot to take Glucosamine Plus Tablets
Take the missed dose as soon as you remember.  If it is almost time your next dose, wait until 
then to take the medicine and skip the missed dose.  Do not take extra medicine to make up 
the missed dose.
4. Possible side effects
Like all medicines, Glucosamine Plus tablets can have side effects and some people may 
experience unwanted effects (side effects) whilst taking Glucosamine Plus tablets
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty 
breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.
Less serious side effects may include
� Mild nausea, upset stomach
� Heartburn
� Diarrhea
� Constipation
Rare side effects are:
� Drownsiness
� Skin reactions
� Headache
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this 
leaflet, please tell your doctor or pharmacist.
5. How to store Glucosamine Plus Tablets
Keep out of the sight and reach of children.
Store below 30℃.  Protect from light.
Do not use your tablets after the expiry date stated on the carton.
Medicines should not be disposed of via waste water or household waste.  Ask your pharmacist 
how to dispose of medicines no longer required.  These measures will help to protect the 
environment.
6. Further Information
What Glucosamine Plus Tablets contains?
Each film coated tablet contains Glucosamine Sulfate Potassium Chloride (USP) equivalent to 
Glucosamine Sulfate 500 mg and Chondroitin Sulfate Sodium (USP) equivalent to Chondroitin 
Sulfate 400 mg.
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Colloidal Anhydrous 
Silica, Magnesium Stearate and Coating Material (Opadry AMB Yellow).
PRESENTATION:
Tablets: Packs contains (30 or 90) film coated tablets of GLUCOSAMINE PLUS.
Marketing Authorization Holder and Manufacturer 
Medical and Cosmetic Products Company Ltd. (Riyadh Pharma) 
P.0.Box 442, Riyadh 11411 
Fax: +966 11 265 0505 
Email: contact@riyadhpharma.com 
For any information about this medicinal product, please contact the local representative of 
marketing authorisation holder: 
Saudi Arabia 
Marketing department 
Riyadh 
Tel: +966 11 2650111 
Email: marketing@riyadhpharma.com

7. To report any side effects

� Kingdom of Saudi Arabia
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

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists

-  National Pharmacovigilance and Drug 
Safety Center (NPC)

• Fax:+966-11-205-7662

• To contact national Pharmacovigilance 
management : +966-11-2038222            
( Ext.: 2353 - 2356 - 2317 - 2354 - 
2334 - 2340 )

• Toll-free: 8002490000

• E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa

• Website: www.sfda.gov.sa/npc

Manufactured by RIYADH PHARMA
Medical and Cosmetic Products Co. Ltd.
Riyadh, Saudi Arabia.

Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.
� Keep this leaflet.  You may need to read it again.
� If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
� This medicine has been prescribed for you.  Do not pass it to others.  It may harm them, even 

if their symptoms are the same as yours.
� If any of the side effects gets serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, 

please tell your doctor or pharmacist.
In this leaflet:
1. What is Glucosamine Plus Tablets and what is it used for
2. Before you take Glucosamine Plus Tablets
3. How to take Glucosamine Plus Tablets
4. Possible side effects
5. How to store Glucosamine Plus Tablets
6. Further Information
7. To report any side effects
1. WHAT IS GLUCOSAMINE PLUS TABLETS AND WHAT IS IT USED FOR
� Glucosamine Sulphate, an endogenous aminosaccharide made up of glucose and an amino 

acid, glutamine, is an important part of the mucopolysaccharides which provide structure to 
the bone, cartilage, skin and other tissues.  It helps the manufacture of collagen which is the 
protein part of the fibrous substance that holds joints together by improving joint function, it 
helps reduce the pain associated with osteoarthritis.

� Chondroitin Sulphate is the most abundant glycosaminoglycan localized in cartilage, bone and 
heart valves. Chondroitin facilitates lubrication in the joints resulting in freedom of movement, it 
sweeps nutrients into the cartilage and the fluid acts like a spongy shock absorber.

Glucosamine and Chondroitin work synergistically to help stimulate cartilage production and 
control cartilage damaging enzymes and therefore help maintain equilibrium between cartilage 
catabolic and anabolic processes.
It is used as adjuvant therapy for osteroarthritis.
2. Before you take Glucosamine Plus Tablets
Do not take Glucosamine Plus Tablets and talk to your doctor:
� If you are allergic (hypersensitive) to Glucosamine Plus or to any of the other ingredients of 

Glucosamine Plus Tablets (see What Glucosamine Plus Tablets contains, section 6)
Take special care if you:
� Have impaired glucose tolerance (monitor blood glucose concentration before treatment and 

periodically thereafter).
� Because Glucosamine is an amino sugar, people with diabetes should check their blood sugar 

levels more frequently when taking this supplement.
� Have predisposition to cardiovascular diseases (monitor cholestrol).
� Uses with caution in patients have asthma.
� Are taking chondroitin sulfate in addition to a blood-thinning medication or daily aspirin   

therapy, have your blood clotting time checked more often.  This supplement is similar in 
structure to the blood-thinning drug heparin, and the combination may cause bleeding in some 
people.

� Allergy to shellfish, consult your doctor before deciding to take glucosamine.  In most cases, 
however, allergies are caused by proteins in shellfish, not chitin, a carbohydrate from which 
glucosamine is extracted.

� Have high cholesterol: Animal research suggests that glucosamine may increase cholesterol 
levels.  In contrast, glucosamine does not seem to increase cholesterol levels in humans.   
However, some early research suggests that glucosamine might increase insulin levels.  This 
might cause cholesterol levels to increase.  To be cautious, if you take glucosamine sulfate and 
have high cholesterol, monitor your cholesterol levels closely.

� Have high blood pressure: Early research suggests that glucosamine sulfate can increase 
insulin levels.  This might cause blood pressure to increase.  However, more reliable research 
suggests that glucosamine sulfate does not increase blood pressure.  To be cautious, if you 
take glucosamine sulfate and have high blood pressure, monitor your blood pressure closely.

� Having surgery: Glucosamine sulfate might affect blood sugar levels and might interfere with 
blood sugar control during and after surgery.  Stop taking glucosamine sulfate at least 2 weeks 
before a scheduled surgery.

Taking other medicines
Medicines may affect the action of other medicines and this can sometimes cause serious 
adverse reactions.  Please tell your doctor if you are taking or have taken any other medicines 
(including those purchased without prescription).
Do not take this combination
Warfarin (Coumadin) used to slow blood clotting

Be cautious with this combination
Medications for cancer (Antimitotic chemotherapy) for example etoposide, 
teniposide and doxorubicin.
Be watchful with this combination
Acetaminophen
Medications for diabetes
Taking Glucosamine Plus tablets with food and drink
There are no known interactions with foods.
Pregnancy or breast-feeding:
There is not enough reliable scientific information available to know if glucosamine 
sulfate is safe to take during pregnancy or while breast-feeding.  Until more is 
known, do not take glucosamine sulfate while pregnant or breast-feeding.

Driving and using machines
Glucosamine Plus tablets do not usually affect the ability to carry out normal daily activities.
3. How to take Glucosamine Plus Tablets
Always take Glucosamine Plus Tablets exactly as your doctor has told you.  You should 
check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
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أو ح�سب توجيهات الطبيب. اجلرعة املعتادة هي حبة واحدة ثالث مرات يوميا ا
�ص �أكرث مما يجب �إذ� كنت قد تناولت من �جللوكو�سمني بل�ص �أقر�

آثار جانبية مهددة للحياة أن جرعة مفرطة من كوندروينت واجللوكو�سمني تنتج عن ا لي�س من املتوقع ا
�إذ� كنت قد ن�سيت تناول �جللوكو�سمني بل�ص �أقر��ص

إذا كان الوقت تقريبا قد حان لتناول اجلرعة التالية، انتظر حتى ذلك احلني ثم تناول الدواء  أقرب وقت عندما تتذكر.  ا خذ اجلرعة املن�سية يف ا
إ�سافية لتعوي�س اجلرعة املن�سية. أخذ جرعة ا وتخطى اجلرعة الفائتة.  ال تا

44 الأعرا�ض4اجلانبية4املحتملة.
آثار اجلانبية(  آثار غري املرغوب فيها )اال آثار جانبية وبع�س النا�س قد تواجه اال أقرا�س ا أن ي�سبب اجللوكو�سمني بل�س ا أدوية، ميكن ا مثل جميع اال

أقرا�س اجللوكو�سمني بل�س وقت تناول ا
التنف�س؛ تورم وجهك،  أي من عالمات احل�سا�سية هذه: االحمرار؛ �سعوبة  إذا كان لديك ا اح�سل على امل�ساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ ا

أو احللق. وال�سفتني والل�سان، ا
سمل �آثار جانبية �أقل خطورة قد ت

• الغثيان اخلفيف وا�سطرابات املعدة	
• حرقة املعدة	
• إ�سهال	 اال
• إم�ساك	 اال

لآثار �جلانبية �لنادرة هي: �
• اخلمول	
• ردود فعل اجللد	
• ال�سداع	

أو ال�سيديل. إخبار الطبيب ا آثار جانبية غري املذكورة يف هذه الن�سرة، يرجى ا أي ا إذا الحظت ا أو ا أ�سبح خطريًا، ا آثار اجلانبية هذه ا أي من اال إذا ا ا
54 ظروف4تخزين4جلوكو�سمني4بل�ض.

أطفال. أيدي اال يحفظ بعيدا عن متناول ا
أقل من 30 درجة مئوية.  بعيدًا عن ال�سوء. يحفظ يف درجة حرارة ا

يجب عدم ا�ستعمال جلوكو�سمني بل�س بعد تاريخ انتهاء ال�سالحية املذكور على العبوة.
أدوية  أل ال�سيديل عن كيفية التخل�س من اال أو النفايات املنزلية.  ا�سا أن ال يكون عن طريق مياه ال�سرف ال�سحي ا أدوية يجب ا التخل�س من اال

التي مل تعد مطلوبة.  هذه التدابري م�ساعده يف حماية البيئة.
64 إ�سافية. معلومات4ا

أقرا�س جلوكو�سمني بل�س على ماذا حتتوي ا
ملجم   500 �سلفيت  جلوكو�سمني  يعادل  ما  أمريكي(  اال أدوية  اال )د�ستور  كلورايد  بوتا�سيوم  �سلفيت  جلوكو�سمني  على  مغلف  قر�س  كل  يحتوي 

أمريكي( ما يعادل كوندروينت �سلفيت 400 ملجم. أدوية اال وكوندروينت �سلفيت �سوديوم )د�ستور اال
أي  أوبادري ا )ا ومادة مغلفة  �سترييت  �سليكا المائي، مغني�سيوم  كولويدل  �سليلوز، كرو�سكارميلوز �سوديوم،  إ�سافية: مايكروكري�ستللني  اال املواد 

أ�سفر(. ام بي ا
ال�سكل ال�سيدالين:

أو  90( قر�س مغلف من جلوكو�سمني بل�س. أقرا�س: عبوات حتتوي  على )30  ا ا
ا�سم4وعنوان4مالك4رخ�سة4الت�سويق4وامل�سنع

�سركة املنتجات الطبية والتجميلية املحدودة )الريا�س فارما(
�س.ب. 442 الريا�س 11411

فاك�س: 966112650505+
contact@riyadhpharma.com :إلكرتوين الربيد اال

أية معلومات عن هذا املنتج الطبي، يرجى االت�سال على �ساحب الرتخي�س والت�سويق: ال
اململكة العربية ال�سعودية

ق�سم الت�سويق
الريا�س

تلفون: 966112650111+
marketing@riyadhpharma.com :إلكرتوين الربيد اال

74 الأعرا�ض4اجلانبية. إبالغ4عن4 لال
• اململكة4العربية4ال�سعودية	

إن4هــــــــذا4الــــدواء ا
• ؤث���ر على �سحت���ك وا�ستهالكه خالفًا 	  ال���دواء م�ستح�سر يو

للتعليمات يعر�سك للخطر.
• اتبع بدقة و�سف���ة الطبيب وطريق���ة اال�ستعمال املن�سو�س 	

عليها وتعليمات ال�سيدالين الذي �سرفها لك.
• فالطبي���ب وال�سي���دالين هم���ا اخلب���ريان بال���دواء وبنفعه 	

و�سرره.
• ال تقطع مدة العالج املحددة لك من تلقاء نف�سك.	
• ال تكرر �سرف الدواء بدون و�سفة طبية.	

الأطفال أيدي4 الأدوية4يف4متناول4ا ل4ترتك4
جمل�ض4وزراء4ال�سحة4العرب

واحتاد4ال�سيادلة4العرب

-  املركز الوطني للتيقظ وال�سالمة الدوائية:
• فاك�س: 966-11-205-7662+ 	
• أزم���ات، 	 إدارة اال إدارة التنفيذي���ة للتيق���ظ وا إت�س���ال ب���اال لال

هاتف: 966-11-2038222+
 -  2334  -  2354  -  2317  -  2356  -  2353 )حتويل���ة: 

)2340
• الهاتف املجاين: 8002490000  	
• 	npc.drug@sfda.gov.sa :الربيد االلكرتوين
• 	www.sfda.gov.sa/npc :املوقع االلكرتوين

إنتاج الريـا�ض4فــارمـــا ا
�سركة املنتجات الطبية والتجميلية املحدودة

الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية

أو4تناول4هذا4الدواء. إ�ستعمال4ا قم4بقراءة4هذه4الن�سرة4جيدًا4قبل4ا
• إليها الحقًا.	 أنك قد حتتاج ا احتفظ بهذه الن�سرة، ال
• أو ال�سيديل.	 إ�ست�سارة الطبيب ا أ�سئلة تتعلق بهذا امل�ستح�سر قم با أية ا يف حال كانت لديك ا
• إن كان هذا ال�سخ�س 	 أي �سخ�س حتى وا إعطائه ال إن هذا الدواء قد مت �سرفة خ�سي�سا لك بناءًا على و�سفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم ا ا

أن عانيت منها أعرا�س التي �سبق وا يعاين من نف�س اال
• أو اال�سابة بعر�س جانبي مل يتم ذكره يف هذه الن�سرة.	 أعرا�س اجلانبية ا أو ال�سيديل يف حال زيادة حدة اال إت�سال بطبيبك املعالج ا قم باال

حتتوي4هذه4الن�سرة4على:
ماهو جلوكو�سمني بل�س وما هي دواعي ا�ستعماله. 1
أن تعرفه قبل القيام بتناول جلوكو�سمني بل�س. 2 ما يجب ا
طريقة تناول جلوكو�سمني بل�س. 3
أعرا�س اجلانبية املحتملة. 4 اال
ظروف تخزين جلوكو�سمني بل�س. 5
إ�سافية. 6 معلومات ا
أعرا�س اجلانبية. 7 إبالغ عن اال لال

14 ماهو4جلوكو�سمني4بل�ض4وما4هي4دواعي4ا�ستعماله.
• أميني، 	 اال واحلام�س  اجللوكوز  على  ويحتوي  اجل�سم  يف  ت�سنيعها  يتم  التي  أولية  اال أمينية  اال ال�سكريات  من  �سلفيت  جلوكو�سمني  يعترب 

ت�سنيع  ي�ساعد  ال�سحيح.   بالبناء  أخرى  أن�سجة ا وا اجللد  الغ�ساريف،  العظم،  يزود  الذي  أ�سا�سية  اال أمينية  اال أحما�س  اال من  واجللوتامني 
أمل  الغ�ساريف وهي جزء من بروتني املادة الليفية التي تربط املفا�سل مع بع�سها عن طريق حت�سني وظيفة املف�سل وي�ساعد على تقليل اال

امل�ساحب اللتهاب املفا�سل.
• يعترب كوندروينت �سلفيت من اجلليكو�سامينوجليكينات املتوفرة طبيعيا يف الغ�ساريف، العظم و�سمامات القلب.  ي�سهل الكوندروينت االنزالق 	

إ�سفنجة المت�سا�س ال�سدمات. إلى الغ�ساريف فيعمل ال�سائل كا يف املفا�سل عن طريق ك�سح املواد املغذية على هيئة �سائل ا
إعادة تكوين الغ�ساريف وحفظ التوازن بني عمليتي الهدم والبناء يف الغ�ساريف عن طريق التحكم  جلوكو�سمني وكوندروينت يعمالن على حتفيز ا

أنزميات ال�سارة لتكوينها يف اال
وهو ي�ستخدم كعالج م�ساعد اللتهاب املفا�سل.

24 أن4تعرفه4قبل4القيام4بتناول4جلوكو�سمني4بل�ض. ما4يجب4ا
إلى طبيبك: أقرا�س والتحدث ا أخذ جلوكو�سمني بل�س ا ال تا

• أقرا�س )راجع ما يحتوي 	 أخرى من جلوكو�سمني بل�س ا أي من املكونات اال إلى ا أو ا إذا كان لديك ح�سا�سية )احل�سا�سية( الجللوكو�سمني بل�س ا ا
جلوكو�سمني بل�س اللوحي، الق�سم 6(.

كل خا�ص �إذ� كنت: س �حر�ص ب
• لديك �سعف حتمل اجللوكوز )راقب تركيز ال�سكر يف الدم قبل العالج وب�سورة دورية بعد ذلك(.	
• أكرث تواترا عند تناول 	 أميني، يجب على النا�س مع مر�س ال�سكري حتقق م�ستويات ال�سكر يف الدم على نحو ا أن اجللوكو�سمني هو �سكر ا ال

هذا الدواء.
• أوعية الدموية )راقب الكولي�سرتول(.	 أمرا�س القلب واال لديك اال�ستعداد ال
• ي�ستخدم بحذر يف املر�سى الذين يعانون من مر�س الربو.	
• أو العالج باال�سربين يوميًا، افح�س وقت تخرث الدم لديك بكرثة.  هذا الدواء 	 إلى دواء منع جتلط الدم ا إ�سافة ا تتناول كربيتات كوندروينت باال

ؤدي هذا املزيج للنزيف يف بع�س النا�س. له بنية مماثلة لدواء منع جتلط الدم الهيبارين، وقد يو
• أن تقرر اتخاذ اجللوكو�سمني.  يف معظم احلاالت، مع ذلك، �سبب احل�سا�سية هو الربوتينات يف 	 احل�سا�سية من املحار، ا�ست�سر طبيبك قبل ا

املحار، ولي�س “كيتني” الكربوهيدرات التي يتم ا�ستخراج اجللوكو�سمني منه.
• أن اجللوكو�سمني قد يزيد من م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.   يف املقابل، 	 أبحاث على احليوانات ا لديك ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم: ت�سري اال

أن اجللوكو�سمني قد يزيد  أن اجللوكو�سمني يزيد من م�ستويات الكولي�سرتول يف الب�سر.  ومع ذلك، ت�سري بع�س البحوث يف وقت �سابق ا ال يبدو ا
أخذ كربيتات اجللوكو�سمني ويكون  إذا كنت تا أن تكون حذرا، ا م�ستويات االن�سولني.  وقد يت�سبب هذا يف زيادة م�ستويات الكولي�سرتول.  يجب ا

لديك ارتفاع بالكولي�سرتول، ار�سد م�ستويات الكولي�سرتول ب�سكل وثيق.
• أن يزيد من م�ستويات االن�سولني.  قد يت�سبب هذا يف 	 أن كربيتات اجللوكو�سمني ميكن ا أبحاث ال�سابقة ا لديك ارتفاع �سغط الدم: ت�سري اال

إذا كنت تتناول  أن كربيتات اجللوكو�سمني ال يرفع �سغط الدم.  لذا كن حذرا، ا أكرث البحوث املوثقة ا ارتفاع �سغط الدم.  ومع ذلك، ت�سري ا
كربيتات اجللوكو�سمني وتعاين من ارتفاع �سغط الدم، وراقب �سغط الدم ب�سكل وثيق.

• أثناء 	 ؤثر على م�ستويات ال�سكر يف الدم ورمبا تتداخل مع ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم ا �ستجرى لك جراحة: كربيتات جلوكو�سمني قد تو
أقل قبل اجلراحة املقررة. أ�سبوعني على اال وبعد اجلراحة.  التوقف عن تناول كربيتات اجللوكو�سمني با

تناول �أدوية �أخرى
أو  أخذ ا إذا كنت تا إخبار الطبيب ا أحيانا ردود فعل �سلبية خطرية.  يرجى ا أن ي�سبب ا أخرى وهذا ميكن ا أدوية اال ؤثر على عمل بع�س اال أدوية قد تو اال

ؤها بدون و�سفة طبية(. أخرى )مبا يف ذلك تلك التي يتم �سراو أدوية ا أي ا اتخذت ا
أخذ هذ� �ملزيج ل تا

إبطاء تخرث الدم الوارفارين )الكومادين( ت�ستخدم ال
كن حذر� مع هذ� �ملزيج

إيتوبو�سد، تينيبو�سيد، ودوك�سوروبي�سني. أدوية ملر�س ال�سرطان )العالج الكيميائي م�ساد التفتل( على �سبيل املثال ا ا
كن يقظاً مع هذ� �ملزيج

ا�سيتامينوفني
أدوية ملر�س ال�سكري ا

سر�ب تناول �أقر��ص جلوكو�سمني بل�ص مع �لطعام و�ل
أطعمة. ال توجد تفاعالت معروفة مع اال

حلمل �أو �لر�ساعة �لطبيعية: �
أثناء الر�ساعة الطبيعية.   أو ا أثناء احلمل ا آمنة االتخاذ ا إذا كان اجللوكو�سمني ا لي�س هناك ما يكفي من املعلومات العلمية املوثوقة املتاحة ملعرفة ما ا

أو الر�ساعة الطبيعية. أخذ كربيتات اجللوكوزامني يف حني احلمل ا أكرث من ذلك، ال تا حتى يعرف ا
لآلت و�لقيادة ��ستخد�م �

أن�سطة اليومية العادية. ؤثر عادة بالقدرة على القيام باال أقرا�س ال تو اجللوكو�سمني بل�س ا
34 طريقة4تناول4جلوكو�سمني4بل�ض.

أكد�. يديل �إذ� مل تكن متا لتحقق من طبيبك �أو �ل�س تناول د�ئما �جللوكو�سمني بل�ص �أقر��ص متاما كما قد قال لك طبيبك.  يجب عليك �

م أقـــــرا�ض4مغلفةجلوكو�سمني4بل�ض ا
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