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MEBAGEN® 135 MG FILM COATED TABLETS
Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine, even if 
this is a repeat prescription.
•	 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	on	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	Mebagen	is	and	what	it	is	used	for
2.	Before	you	take	Mebagen
3.	How	to	take	Mebagen
4.	Possible	side	effects
5.	How	to	store	Mebagen
6.	Further	information
7.	to	report	any	side	effect
1. What Mebagen is and what it is used for
Mebagen	 is	 a	 tablet	 containing	Mebeverine	 hydrochloride.	 This	 belongs	 to	 a
group	of	medicines	called	antispasmodics.
This	medicine	is	used	to	treat	the	symptoms	of	irritable	bowel	syndrome	(IBS).
This	 is	a	very	common	condition	which	causes	spasm	and	pain	 in	 the	gut	or
intestine.
The	 intestine	 is	 a	 long	muscular	 tube	which	 food	passes	down	 so	 it	 can	be
digested.	If	the	intestine	goes	into	spasm	and	squeezes	too	tightly,	you	get	pain.
The	way	this	medicine	works	is	by	relieving	the	spasm	and	pain.
The	main	symptoms	of	irritable	bowel	syndrome	(IBS)	include:
•	 stomach	pain	and	spasm
•	 feeling	bloated	and	having	wind
•	 having	diarrhoea	(with	or	without	constipation)
•	 small,	hard,	pellet-like	or	ribbon-like	stools	(faeces)
These	symptoms	may	vary	from	person	to	person.
Talk	to	your	doctor	if	you	develop	new	symptoms	or	if	these	symptoms	continue
for	more	than	2	weeks.
Your diet and lifestyle can also help treat IBS:
How	you	restrict	your	diet	depends	on	the	way	IBS	affects	you.	If	you	find	that
certain	things	bring	on	the	symptoms,	then	it	makes	sense	not	to	eat	them.	A
high	fibre	diet	may	help,	but	ask	your	pharmacist	for	more	information.
Some	people	find	that	 learning	to	relax	can	help	to	 lessen	their	symptoms	of
IBS.	You	may	find	it	helpful	to	set	aside	a	few	moments	each	day	to	relax	and
gently	unwind.

2. Before you take Mebagen
Do	not	take	Mebagen	if:
•	 You	are	allergic	 to	any	of	 the	 tablet	 ingredients	 (see	section	6	 for	a	 list	of	

ingredients)
•	 You	are	younger	than	18	years	of	age
If	any	of	the	above	applies	to	you,	do	not	take	this	medicine	and	talk	to	your	
doctor	or	pharmacist.
Take special care with Mebagen
See your doctor	before	using	any	IBS	treatment	if	you:
•	 Have	not	suffered	from	IBS	before	or
•	 Have	developed	new	symptoms	or	your	symptoms	have	become	worse
•	 Have	liver	or	kidney	problems.
Talk	to	your	doctor	or	pharmacist	if	any	of	the	following	applies	to	you:
•	 You	are	40	years	of	age	or	over	and	your	symptoms	have	changed	or	it	has	

been	some	time	since	you	last	had	IBS
•	 You	have	blood	in	your	stools	(faeces)
•	 You	are	feeling	sick	(nauseous)	or	are	sick	(vomiting)
•	 You	are	looking	pale	and	feeling	tired
•	 You	have	constipation
•	 You	have	a	fever
•	 You	have	recently	travelled	abroad
•	 You	are	pregnant,	or	planning	to	become	pregnant
•	 You	 are	 a	woman	and	 you	have	 unusual	 bleeding	or	 discharge	 from	your	

vagina
•	 You	have	difficulty	or	pain	when	passing	water	(urinating)
Your	doctor	will	tell	you	whether	it	is	safe	for	you	to	start	taking	Mebagen.
Taking Mebagen with food and drink
You	can	eat	or	drink	while	you	are	taking	Mebagen.
Taking other medicine
No	interactions	with	other	medicines	are	known.
Pregnancy and breast-feeding
Ask	 your	 doctor	 or	 pharmacist	 for	 advice	 before	 taking	Mebagen	 if	 you	 are
pregnant	or	might	become	pregnant.	There	is	only	limited	information	about	the
safety	of	Mebeverine	for	pregnant	women.	Your	doctor	may	advise	you	to	stop
taking	Mebagen	before	you	become	pregnant	or	as	soon	as	you	know	you	are
pregnant.	Mebagen	should	not	be	used	during	breast-feeding.
Driving and using machines
This	medicine	is	not	likely	to	affect	you	being	able	to	drive	or	use	any	tools	or
machines.

3. How to take Mebagen
How to take Mebagen
•	 Try	 to	 take	 the	 tablets	20	minutes	before	a	meal	 -	 some	people	find	 their	

symptoms	to	be	strongest	after	they	have	eaten.
•	 Swallow	the	tablets	whole	with	water.	Do	not	chew	the	tablets.
How much Mebagen to take
Adults and the elderly:

•	 Take	1	tablet	3	times	a	day
•	 The	number	of	tablets	you	take	can	be	lowered	if	your	symptoms	improve
•	 Do	not	take	more	than	3	tablets	per	day.
Do	not	give	Mebagen	to	children	or	adolescents	younger	than	18	years.
How to stop taking Mebagen
You	can	lower	the	dose	if	your	symptoms	get	better.
If you take more Mebagen than you should
If	you	or	someone	else	takes	too	much	Mebagen	(an	overdose),	talk	to	a	doctor
or	go	to	a	hospital	straight	away.	Take	the	medicine	pack	with	you.
If you forget to take Mebagen
If	you	miss	a	tablet,	wait	until	the	next	dose	is	due.	Do	not	try	to	make	up	for	the
dose	you	have	missed.	Do	not	double	dose	to	make	up	for	a	forgotten	dose.
If	you	have	any	 further	questions	on	the	use	of	 this	product,	ask	your	doctor
or	pharmacist.

4. Possible side effects
Most	 people	 will	 not	 have	 problems,	 but	 some	 may	 get	 some	 side	 effects
(unwanted	effects	or	reactions).
If you get any of these serious side effects, stop taking the tablets. See a 
doctor at once:
•	 Difficulty	in	breathing,	swelling	of	face,	neck,	tongue	or	throat	(severe	allergic	

reactions)
These other effects are less serious. If they bother you 
talk to a pharmacist:
•	 Skin	rash,	red	itchy	skin

5. How to store Mebagen
•	 Keep	out	of	the	reach	and	sight	of	children.
•	 Store	below	30°C	and	keep	them	in	the	original	container	

to	protect	from	light.
•	 Do	 not	 use	 the	 tablets	 after	 the	 expiry	 date	 which	 is	

printed	on	the	carton	and	blister	pack.
•	 Ask	 your	 pharmacist	 how	 to	 dispose	 of	 medicines	 no

longer	required.	These	measures	will	help	to	protect	the
environment.

6. Further information
What	Mebagen	contains
Active	ingredient:
Each	Mebagen	tablet	contains	135	mg	Mebeverine	Hydrochloride	(BP).
Other	ingredients:
Lactose	 (200	 MESH),	 Microcrystalline	 Cellulose	 (PH	 101),	 Povidone	 (K	 30),
Microcrystalline	Cellulose	(PH	102),	Sodium	Starch	Glycollate,	Talc,	Magnesium
Stearate	and	Opadry	White	Y	-1	•	7000	as	coating	material.
PRESENTATIONS:
Tablets:
Packs	contain	30	Film	Coated	Tablets	of	Mebagen	135	mg
Hospital	packs	of	Mebagen	Film	Coated	Tablets	135	mg.
Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Medical	and	Cosmetic	Products	Company	Ltd.	(Riyadh	Pharma)
P.O.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	265	0111
Email:	marketing@riyadhpharma.com

7. To report any side effects
• Kingdom of Saudi Arabia

- National Pharmacovigilance and Drug Safety Center (NPC)
•	Fax:+966-11-205-7662
•	To	call	the	executive	management	of	the	vigilance	&	crisis	management,			
Tel.:	+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

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

Manufactured	by	RIYADH PHARMA
Medical	and	Cosmetic	Products	Co.	Ltd.
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م أقـــــرا�ص مـغـلــفـةميـبـاجـــن ا 135 ملجم

أو تناول هذا الدواء. إ�ستعمال ا قم بقراءة هذه الن�سرة جيدًا قبل ا
• أنك قد حتتاج �إليها الحقًا.	  �حتفظ بهذه �لن�شرة، ال
• لطبيب �أو �ل�شيديل.	 إ�شت�شارة � يف حال كانت لديك �أية �أ�شئلة تتعلق بهذ� �مل�شتح�شر قم با
• أي �شخ�ص حتى و�إن 	 �إن ه���ذ� �ل���دو�ء قد مت �شرفة خ�شي�شا لك بناءً� على و�شفة طبية، ولهذ� يجب عليك عدم �إعطائه ال

بق و�أن عانيت منها. أعر��ص �لتي �ش كان هذ� �ل�شخ�ص يعاين من نف�ص �ال
• جلانبية �أو �ال�شابة بعر����ص جانبي مل يتم 	 أعر�����ص � ملعالج �أو �ل�شيديل يف ح���ال زيادة حدة �ال إت�ش���ال بطبيب���ك � ق���م باال

ذكره يف هذه �لن�شرة.

حتتوي هذه الن�سرة على:
ماهو ميباجن وما هي دو�عي ��شتعماله. 1
ما يجب �أن تعرفه قبل �لقيام بتناول ميباجن. 2
طريقة ��شتخد�م ميباجن. 3
أعر��ص �جلانبية �ملحتملة. 4 �ال
ظروف تخزين ميباجن. 5
معلومات �إ�شافية. 6
أعر��ص �جلانبية. 7 إبالغ عن �ال لال
ماهو ميباجن وما هي دواعي ا�ستعماله. 1

أدوية ت�شمى م�شاد�ت تقل�شات �لبطن. يد. ينتمي �إلى جمموعة من �ال ميباجن �قر��ص حتتوي على ميبيفريين هيدروكلور�
.)IBS( ء لعالج �أعر��ص متالزمة �لقولون �لع�شبي وي�شتخدم هذ� �لدو�

أمعاء. ملعدة �أو �ال بب ت�شنج و�آالم يف � �نها حالة �شائعة جد� و�لتي ت�ش
أمعاء  مه. �إذ� كان �شيحدث ت�شنج باال لى �أ�شفل بحيث ميكن ه�ش أمعاء عبارة عن �أنبوب ع�شلي طويل �لذي ميرر �لغذ�ء � �ال

أمل. أمل. �لطريقة �لتي يعمل هذ� �لدو�ء هو من خالل �لتخفيف من �لتقل�شات و�ال وتت�شنج بقوة للغاية، �شت�شعر باال
�أهم �أعر��ص متالزمة �لقولون �لع�شبي )IBS( ما يلي:

• �آالم يف �ملعدة وت�شنج	
• �ل�شعور بانتفاخ وجود ريح	
• إم�شاك(	 هال )مع �أو بدون �ال إ�ش وجود �ال
• قد ي�شبح �لرب�ز قا�شي ، �شغري ب�شكل كريات �أو �شريط رفيع.	

آخر. أعر��ص من �شخ�ص ال قد تختلف هذه �ال
أكرث من ��شبوعني. أعر��ص ال حتدث �إلى طبيبك �إذ� ظهرت �أعر��ص جديدة �أو �إذ� ��شتمرت هذه �ال

أي�سا يف عالج القولون الع�سبي: أن ي�ساعد ا أ�سلوب احلياة ميكن ا نظامك الغذائي وا
ؤثر علي���ك �لقولون �لع�شبي )IBS(. �إذ� وجدت  كيفي���ة حتدي���د �لنظام �لغذ�ئي �خلا�ص بك يعتمد على �لطريقة �لتي يو
ألياف قد ي�شاعد،  أكل منها.  و�تباع نظام غذ�ئي ع���ايل �ال ملنطق���ي �أن ال تا أعر��ص، فمن � أطعم���ة جتلب لك �ال �أن بع����ص �ال

أل �ل�شيديل ملزيد من �ملعلومات. ولكن ��شا
اعد على تخفيف �أعر��شهم من �لقولون �لع�شبي )IBS(. قد جتد �أنه من  رتخاء ميكن �أن ي�ش يجد بع�ص �لنا�ص �أن �ال�ش

�ملفيد تخ�شي�ص ب�شع حلظات كل يوم للر�حة و�ال�شرتخاء بلطف.
أن تعرفه قبل القيام بتناول ميباجن. 2 ما يجب ا

أخذ ميباجن �إذ�: ال تا
• ية من �أي من مكونات �القر��ص )�نظر �لق�شم 6 للح�شول على قائمة �ملكونات(	 لديك ح�شا�ش
• �أنت �أقل من 18 �شنة من �لعمر	

ء، وحتدث �إلى طبيبك �أو �ل�شيديل. أخذ هذ� �لدو� �إذ� كان �أي من ما �شبق ينطبق عليك، ال تا
عناية خا�سة مع ميباجن

م �أي عالج للقولون �لع�شبي )IBS( �إذ� كنت: ر�جع طبيبك قبل ��شتخد�
• مل تعاين من �لقولون �لع�شبي )IBS( من قبل	
• أعر��ص �كرث �شوء�	 قد تطورت لك �أعر��ص جديدة �أو �أ�شبحت �ال
• لكبد �أو �لكلى.	 لديك م�شاكل يف �

يديل �إذ� كان �أي مما يلي ينطبق عليك: حتدث �إلى طبيبك �أو �ل�ش
• لوقت منذ �آخر مرة عانيت من 	 ة بك �أو م�شى بع����ص � أعر��ص �خلا�ش لعمر �أو �أكرث، وتغريت �ال عم���رك 40 �شنة م���ن �

)IBS( لقولون �لع�شبي�
• لديك دم يف �لرب�ز �خلا�ص بك 	
• ت�شعر باملر�ص )غثيان( �أو مري�شا )قيء(	
• تبدو �شاحبا وت�شعر بالتعب	
• إم�شاك	 لديك �ال
• لديك حمى	
• ؤخر� �خلارج	 �شافرت مو
• آن حامل، �أو تخططني لت�شبحي حامال	 �أنت �ال
• مر�أة وكان لديك نزيف غري عادي �أو �إفر�ز�ت من �ملهبل	 �نت �
• عوبة �أو �أمل عند �لتبول	 لديك �ش

طبيبك �شوف يخربك ما �ذ� كان ذلك �آمنا بالن�شبة لك بالبدء يف تناول ميباجن.
تناول ميباجن مع الطعام وال�سراب

ميكنك  �الكل و �ل�شرب حني تتناول ميباجن.
تناول الأدوية الأخرى

أخرى. أدوية �ال ملعروف �أن هناك �أي تفاعالت مع �ال لي�ص من �
احلمل والر�ساعة الطبيعية

مل�شورة قبل تناول ميباجن �إذ� كنت حامال �أو قد ت�شبحني حامال. لي�ص هناك  أل طبيبك �أو �ل�شيديل للح�شول على � �إ�شا
�ش���وى معلوم���ات محدودة عن �شالمة ميبيفريين للن�شاء �حلو�مل. طبيبك ق���د ين�شحك بالتوقف عن تناول ميباجن قبل 

تعمل �أثناء �لر�شاعة �لطبيعية. بحي حامال �أو يف �أقرب وقت من علمك �أنك حامل. ميباجن ال يجب �أن ي�ش �أن ت�ش
القيادة وا�ستخدام الآلت

ت �أو �آالت. م �أي �أدو� ؤثر على �أن تكون قادرً� على قيادة �أو ��شتخد� ملرجح �أن يو هذ� �لدو�ء لي�ص من �
طريقة ا�ستخدام ميباجن. 3

كيفية تناول ميباجن
• أكل.	 هم تكون �أقوى بعد �أن تا أقر��ص 20 دقيقة قبل وجبة �لطعام - يجد بع�ص �لنا�ص �أن �أعر��ش حاول �أن تتناول �ال
• أقر��ص.	 أقر��ص كاملة مع �ملاء. ال مت�شغ �ال �بتلع �ال

كم تتناول من ميباجن 
البالغني وكبار ال�سن:

• خذ 1 قر�ص 3 مر�ت يوميا	
• أعر��ص �لتي لديك تتح�شن 	 �ص �إذ� كانت �ال أقر� ميكن خف�ص عدد �ال

• أخذ �أكرث من 3 �أقر��ص يوميا.	 ال تا
لذين تقل �أعمارهم عن 18 عاما. أطفال �أو �ملر�هقني � ال تعطي ميباجن لال

كيفية التوقف عن تناول ميباجن
أعر��ص �لتي كنت تعاين منها. جلرعة �إذ� حت�شنت �ال ميكنك خف�ص �

أكرث مما يجب إذا تناولت ميباجن ا ا
ذهب �إلى �مل�شت�شفى  لطبي���ب �أو � �إذ� كن���ت �أن���ت �أو �شخ�ص �آخر تناول���ت �لكثري من ميباجن )جرعة ز�ئدة(، حتدث �لى �

على �لفور. خذ علبة �لدو�ء معك.
أن تتناول ميباجن إذا ن�سيت ا ا

�إذ� ف���وت قر�ش���ًا �نتظر حتى يحل موعد �جلرعة �لتالية. ال حتاول تعوي�ص �جلرعة �لتي فاتتك. ال تتناول جرعة مزدوجة 
لتعوي�ص �جلرعة �ملن�شية.

أل طبيبك �أو �ل�شيديل. ملنتج �إ�شا ئلة �أخرى عن ��شتخد�م هذ� � �إذ� كان لديك �أي �أ�ش

الأعرا�ص اجلانبية املحتملة. 4
ملرغوب فيها �أو  آثار غ���ري � آث���ار �جلانبية )�ال معظ���م �لنا����ص لي�ص لديه���م م�شاكل، ولكن �لبع�ص ق���د يح�شل على بع�ص �ال

ردود �لفعل(.
ار اجلانبية اخلطرية، توقف عن تناول الأقرا�ــص. راجع الطبيب على  ن هذه الآثــ أي مــ اذا كان لديــك ا

الفور:
• ان �أو �حللق )ح�شا�شية �شديدة(	 �شعوبة يف �لتنف�ص، تورم يف �لوجه ، �لرقبة ، �لل�ش

إلى ال�سيديل: إذا كانت ت�سايقك حتدث ا أقل خطورة. ا هذه الآثار الأخرى هي ا
• جللد و �أحمر�ر	 طفح جلدي، حكة يف �

ظروف تخزين ميباجن. 5
• أطفال.	 يحفظ بعيد� عن متناول و�ب�شار �ال
• أ�شلية للحماية من �ل�شوء.	 رة �أقل من 30 درجة مئوية، ويحفظ  يف �لعبوة �ال يحفظ يف درجة حر�
• أقر��ص بعد تاريخ �نتهاء �ل�شالحية �ملطبوع على �لكرتون و�شريط �القر��ص.	 ال ت�شتخدم �ال
• أدوية �لتي مل تعد مطلوبة. �شوف ت�شاعد هذه �لتد�بري على حماية �لبيئة.	 أل �ل�شيديل على كيفية �لتخل�ص من �ال ��شا

إ�سافية. 6 معلومات ا
على ماذا يحتوي ميباجني

�ملادة �لفعالة:
أدوية �لربيطاين( كل قر�ص ميباجن يحتوي على 135 ملجم ميبيفريين هيدروكلور�يد )د�شتور �ال

أخرى: �ملكونات �ال
�لالكتوز )MESH 200(، ميكروكري�شتالني �شيليلوز )PH 101(، بوفيدون )K 30(، ميكروكري�شتالني �شيليلوز 
 )Y -1 • 7000( أبي����ص ت و�أوبادري �ال )PH 102(، جليك���والت �شتار����ص �ل�شودي���وم ، �لتل���ك، مغني�شيوم �شت���ري�

كمادة مغلفة.
ال�سكل ال�سيدلين:

�أقر��ص:
عبو�ت حتتوي على 30 قر�ص مغلف من �مليباجن 135 ملجم.

ت�شفيات حتتوي على �أقر��ص مغلفة من �مليباجن 135 ملجم. عبو�ت م�ش

ا�سم وعنوان مالك رخ�سة الت�سويق وامل�سنع
�شركة �ملنتجات �لطبية و�لتجميلية �ملحدودة ) الريا�ض فارما(

�ص.ب. 442 �لريا�ص 11411
فاك�ص: 966112650505+  

contact@riyadhpharma.com :إلكرتوين �لربيد �ال
أية معلومات عن هذ� �ملنتج �لطبي، يرجى �الت�شال على  �شاحب �لرتخي�ص و�لت�شويق: ال

�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ق�شم �لت�شويق

�لريا�ص
تلفون: 966112650111+ 

marketing@riyadhpharma.com	 :إلكرتوين �لربيد �ال

إبالغ عن الأعرا�ص اجلانبية. 7 لال
اململكة العربية ال�سعودية 	•

أو م�ساكل فـي اجلودة: إبالغ عن الأعرا�ص اجلانبية ا لال
-  �ملركز �لوطني للتيقظ و�ل�شالمة �لدو�ئية:

• فاك�ص: 966-11-205-7662+ 	
• أزمات، هاتف: 966-11-2038222+                                                                            	 لتنفيذية للتيقظ و�إد�رة �ال إد�رة � إت�شال باال لال

)حتويلة: 2353 - 2356 - 2317 - 2354 - 2334 - 2340(
• �لهاتف �ملجاين: 8002490000  	
• 	npc.drug@sfda.gov.sa :لربيد �اللكرتوين�
• 	www.sfda.gov.sa/npc :ملوقع �اللكرتوين�

إن هــــــــذا الــــدواء ا
• ؤثر على �شحتك و��شتهالكه خالفًا للتعليمات يعر�شك للخطر.	 �لدو�ء م�شتح�شر يو
• �تبع بدقة و�شفة �لطبيب وطريقة �ال�شتعمال �ملن�شو�ص عليها وتعليمات �ل�شيدالين �لذي �شرفها لك.	
• فالطبيب و�ل�شيدالين هما �خلبري�ن بالدو�ء وبنفعه و�شرره.	
• ال تقطع مدة �لعالج �ملحددة لك من تلقاء نف�شك.	
• ال تكرر �شرف �لدو�ء بدون و�شفة طبية.	

أيدي الأطفال ل ترتك الأدوية فـي متناول ا
جمل�ص وزراء ال�سحة العرب

واحتاد ال�سيادلة العرب

�إنتاج الريـــا�ص فـارمـــا
�شركة �ملنتجات �لطبية و�لتجميلية �ملحدودة

�لريا�ص - �ململكة �لعربية �ل�شعودية

210 mm

148 mm




