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PYRALVEX®
Read all of this 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 on to others. It 

may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
•	 If any of the side effects become serious, or you notice any side effects not 
listed	in	this	leaflet	please	tell	your	doctor	or	pharmacist.

In this leaflet:
1. What Pyralvex is and what it is used for 
2. Before you use Pyralvex 
3. How to use Pyralvex 
4. Possible side effects 
5. How to store Pyralvex 
6. Further information 

1. What Pyralvex is and what it is used for 
Pyralvex contains rhubarb extract (containing anthraquinone glycosides) 
and	salicylic	acid.	The	anthraquinone	glycosides	relieve	inflammation	and
salicylic acid is an analgesic, which helps relieve pain. 
Pyralvex is used to relieve pain associated with mouth ulcers and denture 
irritation. 

2. Before you use Pyralvex

Do not give to children or adolescents under the age of 16 years. This 
is	 because	 there	 is	 a	 possible	 link	 between	 salicylates	 and	Reye’s
syndrome	when	 given	 to	 children.	 Reye’s	 syndrome	 is	 a	 very	 rare
disease which affects the brain and liver and can be fatal.

Do not use Pyralvex if you are allergic (hypersensitive) to rhubarb extract 
or salicylic acid or any of the other ingredients of Pyralvex. 
For hygiene reasons, this pack must only be used by one person. 
Taking/using other medicines 
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently 
taken any other medicines, including medicines obtained without a 
prescription. 
Using Pyralvex with food and drink 
Avoid rinsing your mouth or eating for 15 minutes after use. 
Pregnancy and breast-feeding 
Talk to your doctor before you use Pyralvex if you are pregnant or breast 
feeding. Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any 
medicine. 
Important information about some of the ingredients of Pyralvex
This medicinal product contains small amounts of ethanol (alcohol) less 
than 100 mg per dose.

3. How to use Pyralvex 
Always use Pyralvex exactly as your doctor had told you. 
In adults and the elderly Pyralvex should be applied liberally to the ulcer 
or irritated denture area (after dentures have been removed) 3 to 4 times 
a day using the brush provided. 
Do not exceed the stated frequency of application as excess 
Pyralvex may be harmful.
Do not use for more than 7 days.
If you forget to use Pyralvex use it as soon as you remember. If your next 
dose is due only use that dose and do not use extra to make up for the 
missed dose. 
If your symptoms do not improve consult your doctor. If you have any 
question on the use of this product, ask your doctor or pharmacist. 

4. Possible side effects 
Like all medicines, Pyralvex can cause side effects, although not 
everybody gets them.
Some people may have an allergic reaction which may include an itchy 
skin rash (nettle rash or hives.) If this occurs stop the treatment and 
contact your doctor.
Very commonly, a short-term burning feeling can occur when Pyralvex 
is used.
When using Pyralvex, a temporary discoloration of the teeth, denture and 
dental	protheses	(an	artificial	device	 that	 replaces	one	or	more	missing
teeth), or mouth can also commonly occur, but this is easily removed 
during normal cleaning of the teeth. 
If any of the side effects become serious, or you notice any side effects not 
listed	in	this	leaflet,	please	tell	your	doctor	or	pharmacist.	

5. How to store Pyralvex 
Keep all medicines out of the reach and sight of children. 
Store below 25 °C. 
Do not use Pyralvex after the expiry date which is stated on the bottle as 
month/year. The expiry date refers to the last day of the month. 
Medicines should not be disposed of via wastewater 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 Pyralvex contains 
The active substances are Rhubarb extract and Salicylic acid. Each 
1 ml of solution contains 0.05 g anthraquinone Glycosides of Rhubarb 
(equivalent to 0.003 g Anthraquinone derivatives) and 0.01 g Salicylic Acid 
BP.	The	other	ingredients	are	ethanol	and	purified	water.	
What Pyralvex looks like and contents of the pack 
Each carton contains an amber glass bottle containing 10 ml of liquid and 
an applicator brush. 

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 

This leaflet was last approved in May 2013

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.

Riyadh, Saudi Arabia.

Under license from Norgine Limited
Moorhall	Road,	Harefield,	Middix.,	UB9	6NS.	UK

To Report Any Side Effect(s) or Quality Problems:
-   National Pharmacovigilance Center (NPC)

•	 Fax: +966-11-205-7662
•	 E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa 
•	 website: www.sfda.gov.sa/npc 

Norgine Limited,
Moorhall Road,
Harefield,	Middx.
UB9  6NS, U.K.

190 mm

135 mm



Medical & Cosmetic Products Co. Ltd.
K.S.A.

3rd Industrial Zone Riyadh, Exit 14
Tel: +966 - 11 - 26 50 111
Fax: +966 - 11 - 26 50 505

P.O. Box: 140, Riyadh 11383,
Kingdom of Saudi Arabia

E-mail: contact@riyadhpharma.com
Website: www.riyadhpharma.com 

Artwork Specifcations: Text Specification Reference

Date Saved: 02/02/2014 CD No.: 2356 - Version No.: 01 PIL0500 - 001

Color(s): 1

PM
S

 BLACK

Signatures:

Prepared by (P.D.D.)

IBRAHIM - Graphic Designer

Approved by (P.D.D.)

ARMANDO SABA - Head Dept.

Approved by (I.T.) Authorized by (Q.A.)

م بـيــرلـفـكــ�س

190 mm

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

أعر��ض �لتي �شبق وعانيت منها. �شخ�ض حتى و�إن كان هذ� �ل�شخ�ض يعاين من نف�ض �ال
إ�شابة بعر�ض 	• جلانبية �أو �ال أعر��ض � ملعالج �أو �ل�شيديل يف حال زيادة حدة �ال إت�شال بطبيبك � قم باال

جانبي مل يتم ذكره يف هذه �لن�شرة.
حتتوي هذه الن�سرة على:

ما هو بريلفك�ض وما هي دو�عي ��شتعماله. 1
قبل �لقيام با�شتعمال بريلفك�ض. 2
طريقة ��شتخد�م بريلفك�ض. 3
أعر��ض �جلانبية. 4 �ال
ظروف تخزين بريلفك�ض. 5
معلومات �إ�شافية. 6

1.  ما هو بريلفك�س وما هي دواعي ا�ستخدامه
ت �أنرث�كوينون( وحام�ض  يحتــــوي بريلفك�ض على م�شتخل�ض �لر�وند )�لتي حتتــــوي على جليكو�شيد�
إلتهاب وحم�ــــض �ل�شالي�شيليك هو م�شكن، مما  ت �أنرث�كوينــــون تهدئ �ال �ل�شالي�شيليــــك. جليكو�شيد�

أمل. ي�شاعد على تخفيف �ال
أ�شنان. آالم �ملرتبطة بتقرحات �لفم وتهيج �ال ي�شتخدم بريلفك�ض لتخفيف �ال

2. قبل القيام با�ستعمال بريلفك�س

أن هناك �حتمــــال وجود �شلة بني  ال �أو �ملر�هقني حتت �شن 16 عامــــا. هذ� ال أطفــــ ال تعطــــي لال
ؤثر  أطفال. متالزمــــة ر�ي هو مر�ض نادر جد� يو �ل�شالي�شيــــالت ومتالزمة ر�ي عندما تعطى لال

لكبد وميكن �أن تكون قاتلة. على �ملخ و�

أو  أو حم�ض ال�سالي�سيليك ا إذا كنت تعاين من ح�سا�سية مل�ستخل�ض راون���د ا ال ت�ستخ���دم بريلفك����ض ا
أخرى من بريلفك�ض. أي من املكونات اال ا

حية، يجب �أن ت�شتخدم هذه �لعلبة من قبل �شخ�ض و�حد. أ�شباب �ش ال
أخرى أدوية اال أخذ/اال�ستخدام مع اال اال

ة �أخرى، مبا يف ذلك  ؤخر� �أي �أدويــــ ذ �أو �أخذت مو أخــــ يديل �إذ� كنت تا لطبيب �أو �ل�ش ى �إخبــــار � يرجــــ
أدوية �لتي مت �حل�شول عليها دون و�شفة طبية. �ال

ا�ستخدام بريلفك�ض مع الطعام وال�سراب
ة �أو تناول �لطعام ملدة 15 دقيقة بعد �ال�شتخد�م. جتنب �مل�شم�ش

احلمل والر�ساعة الطبيعية
أيل طبيبك �أو �ل�شيديل  ع. �إ�شا حتدثــــي مــــع طبيبك قبل ��شتخد�م بريلفك�ض �إذ� كنت حامال �أو مر�ش

مل�شورة قبل �أخذ �أي دو�ء. للح�شول على �
معلومات هامة على بع�ض العنا�سر من بريلفك�ض

لكحول( �أقل من 100 ملغ يف �جلرعة  إيثانول )� هــــذ� �ملنتج �لطبي يحتوي على كميات �شغرية من �ال
�لو�حدة

3. طريقة ا�ستخدام بريلفك�س
د�ئما ي�شتخدم بريلفك�ض متاما كما قد �خربك طبيبك.

أ�شنان �ملتهيجة )بعد  لقرحة �أو منطقة �ال يف �لبالغــــني و�مل�شنني ينبغي تطبيق بريلفك�ض بحرية �إلــــى �
أ�شنان( 3-4 مر�ت يوميا با�شتخد�م �لفر�شاة �ملقدمة. �إز�لة تركيب �ال

أن زيادة البريلفك�ض قد يكون م�سراً. ال تتجاوز تكرار اجلرعة املن�سو�ض عليها ال
أيام. أكرث من 7 ا ال ي�ستخدم ال

تخدمه حال تذكرك، و�إذ� جاء موعد �جلرعة �ملقبلة فا�شتخدم  �إذ� ن�شيــــت ��شتخد�م بريلفك�ض فا�ش
هذه �جلرعة فقط وال ت�شتخدم جرعة ��شافية لتعوي�ض �جلرعة �ملن�شية.

ؤ�ل عن ��شتخد�م هذ� �ملنتج  لطبيب، �إذ� كان لديك �أي �شو أعر��ض قم با�شت�شــــارة � �إذ� مل تتح�شــــن �ال
أل طبيبك �أو �ل�شيديل. ��شا

4. الأعرا�س اجلانبية
أدوية ميكن �أن يت�شبب بريلفك�ض يف �آثار جانبية و�لتي قد ال حتدث مع جميع �ملر�شى. مثل جميع �ال

بع�ض �لنا�ض قد يكون لديهم رد فعل حت�ش�شي و�لذي قد ي�شمل طفح وحكة يف �جللد، يف حالة حدوث 
ذلك توقف عن �لعالج و�ت�شل بطبيبك.

، �أنه ميكن �أن يحدث �شعور باحلرقان على �ملدى �لق�شري عند ��شتخد�م بريلفك�ض. من �ل�شائع جد�
أ�شنان �لرتكيب  أ�شنــــان، و�ال ؤقت لال كمــــا يحدث عادة عنــــد ��شتخد�م بريلفك�ض يكون هنــــاك تلون مو
ودة(، �أو �لفم، ولكن ميكن  أ�شنان �ملفقــــ حد �أو �أكرث مــــن �ال )تركيــــب ��شطناعــــي �لذي يحــــل محل و�

أ�شنان. هولة �أثناء �لتنظيف �لطبيعي لال �إز�لتها ب�ش
جلانبية خطرية، �أو الحظت �أي �آثار جانبية غري �ملذكورة يف هذه �لن�شرة،  آثار � ح �أي من �ال �إذ� �أ�شبــــ

لطبيب �أو �ل�شيديل. يرجى �إخبار �

5. ظروف تخزين بريلفك�س
أطفال. يحفظ بعيد� عن متناول ونظر �ال

يجــــب عــــدم ��شتعمــــال بريلفك�ض بعد تاريــــخ �النتهاء �ملو�شح علــــى ال�شقة �لعبــــوة و�لكرتون. تنتهي 
ء بنهاية �آخر يوم يف �ل�شهر �ملدون. �شالحية �لدو�

رة �أقل من 25 درجة مئوية حتفظ درجة حر�
حي �أو �لنفايات �ملنزلية. أدوية عن طريق مياه �ل�شرف �ل�ش ال ينبغي �لتخل�ض من �ال

أدوية �لتــــي مل تعد مطلوبة، و�شوف ت�شاعد هذه �لتد�بري  أل �ل�شيديل عن كيفية �لتخل�ض من �ال ��شــــا
حلماية �لبيئة.

6. معلومات ا�سافية
على ماذا يحتوي بريلفك�ض

�ملــــو�د �لفعالة هي م�شتخل�ض ر�وند وحم�ــــض �ل�شالي�شيليك. كل1 مل من �ملحلول يحتوي على 0٫05 
د )�أي ما يعادل 0٫03 جم من  حــــم من مــــادة جليكو�شيد �النرث�كينون �مل�شتخرجة من نبات �لر�ونــــ

أدوية �لربيطاين(. م�شتقات �نرث�كينون( و 0٫01 جم حم�ض �ل�شالي�شيليك )د�شتور �ال
أخرى هي �اليثانول و�ملاء �ملنقى. �ملكونات �ال

كيف يبدو بريلفك�ض وما هي محتويات العلبة
كل علبة حتتوي على زجاجة �شفر�ء حتتوي على 10 مل من �ل�شائل وفر�شاة �ال�شتعمال.

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

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

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

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

�لريا�ض
تلفون: 966112650111+

marketing@riyadhpharma.com :إلكرتوين �لربيد �ال
متت املوافقة على هذه الن�سرة بتاريخ مايو 2013

إن ه��������ذا ال����دواء ا
• ؤثر على �شحتك و��شتهالكه خالفًا للتعليمات يعر�شك للخطر.	 �لدو�ء م�شتح�شر يو
• �تبـــع بدقة و�شفـــة �لطبيب وطريقة �ال�شتعمـــال �ملن�شو�ض عليهـــا 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 يف متناول ا

جمل�س وزراء ال�سحة العرب
واحتــاد الـ�سيـادلــة الـعــرب

�إنتاج الريـا�س فــارمـــا
�شركة �ملنتجات �لطبية و�لتجميلية �ملحدودة

�لريا�ض - �ململكة �لعربية �ل�شعودية
برتخي�ض من نورجني �ملحدودة.

طريق مورهول، هريفيلد، ميدك�ض.
يو بي9 6�إن �إ�ض �ململكة �ملتحدة.

أو م�ساكل ف�ي اجلودة: أعرا�ض اجلانبية ا إبالغ عن اال لال
- �ملركز �لوطني للتيقظ و�ل�شالمة �لدو�ئية:

• فاك�ض: 966-11-205-7662+ 	
• 	  npc.drug@sfda.gov.sa :لربيد �اللكرتوين�
• 	www.sfda.gov.sa/npc :ملوقع �اللكرتوين�
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