
Each tablet contains methocarbamol 500 mg
and ibuprofen 200 mg. 
What the medication is used for:
 For effective relief of pain associated with
muscle spasm such as back pain, tense neck,
muscles, strains and sprains. 
What it does: Pain reliever and Muscle Relaxant.

When it should not be used: 
Do not take Ibuprofen -Methocarbamol Sepid
Teb Nia ( STN)if you have or are: 
" peptic ulcer disease or gastrointestinal
bleeding or any other active inflammatory
disease of the gastrointestinal tract (e.g. colitis,
Crohn’s disease),
 " taking acetylsalicylic acid (ASA) or any other
non-steroidal antiinflammatory medication
including any other ibuprofen product, 
" allergic/hypersensitive to ibuprofen or other
non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs), ASA or other salicylates,
methocarbamol or to any ingredient in the
formulation or component of the tablet, or any
of Ibuprofen -Methocarbamol Sepid Teb Nia (
STN)tablets ingredients .
 " nasal polyps (swelling of the inside of the
nose), or allergic manifestations such as
asthma, anaphylaxis (sudden severe life
threatening allergic reaction),urticaria/hives,
rhinitis (stuffed or runny nose that may be due
to allergies), skin rash or other allergic
symptoms, " dehydrated (significant fluid loss)
due to vomiting, diarrhea or lack of fluid intake,
 " right before or after heart surgery, " serious
liver or kidney disease, 
" Systemic Lupus Erythematosus,
 in your third trimester of pregnancy

WARNINGS AND PRECAUTIONS 
Serious Warnings and Precautions " Caution in
those with heart failure, high blood pressure or
other conditions predisposing to fluid
retention.
 " Caution in those prone to gastrointestinal
tract irritation, diverticulosis, or other
inflammatory disease of the gastrointestinal 

tract such as ulcerative colitis or Crohn’s
disease. 
" Caution in those at risk of kidney or liver
problems, those taking diuretics and the
elderly.
 " Stop use immediately if you have difficulty or
pain when urinating.
 " The chance of stomach bleeding is higher if
you are: age 60 or older, have had stomach
ulcers or bleeding problems, take a blood
thinner or steroid drug, take with other drugs
containing an NSAID like acetylsalicylic acid
(ASA), ibuprofen, naproxen, or prescription
antiinflammatory drugs, have 3 or more
alcoholic drinks every day while using this
product. 

BEFORE you use Ibuprofen -Methocarbamol
Sepid Teb Nia ( STN)talk to your doctor or
pharmacist if:
 " you have diabetes, high blood pressure, heart
or thyroid disease, asthma, kidney or liver
disease, glaucoma, blood clotting disorder
(such as hemophilia), any other serious disease,
are under doctor’s care for any serious
condition, 
you are trying to conceive, in your first or
second trimester of pregnancy or if you are
breastfeeding, or are taking any other drug
including over the counter drugs. 
May cause drowsiness or dizziness. Exercise
caution in operating machinery or motor
vehicles. Avoid alcohol. Use with caution in the
elderly.

INTERACTIONS WITH THIS MEDICATION
 Do not use this product if you are taking ASA.
Drugs that may interact with Ibuprofen -
Methocarbamol Sepid Teb Nia ( STN)include:
acetaminophen, anticoagulants (blood
thinners), digoxin, oral antidiabetic agents
andinsulin, diuretics, methotrexate, lithium,
protein-bound drugs including probenecid,
thyroxine, antibiotics (e.g. cyclosporine),
phenytoin, corticosteroids or benzodiazapenes, 

other NSAIDs, or medications for high blood
pressure. 
Tell your doctor or pharmacist what
prescription drugs you are taking or plan to
take.

 PROPER USE OF THIS MEDICATION 
Usual dose: Adults and children 12 years and
over: Take 1 or 2 tablets every four to six hours
as needed. Do not exceed 6 tablets  in 24
hours, unless directed by a physician. Stop use
and ask a doctor if symptoms worsen and pain
lasts for more than 5 days. 

Overdose:
 In case of drug overdose, contact a doctor,
hospital emergency department or regional
Poison Control Centre immediately, even if
there are no symptoms.
 Missed Dose:
 Continue to take 1-2 tablets every 4-6 hours as
needed after a missed dose. Do not take twice
the recommended dose following a missed
dose. 

SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM 
Take with food or milk if upset stomach occurs.
Ibuprofen -Methocarbamol Sepid Teb Nia (
STN)may occasionally produce unwanted side
effects, such as heartburn, constipation,
nausea, bloating, nervousness or
sleeplessness. Stop use and contact a doctor
or pharmacist if these symptoms worsen or
persist. 
The risk of having side effects may be
decreased by using the smallest dose for the
shortest duration of time.

SERIOUS SIDE EFFECTS, HOW OFTEN THEY
HAPPEN AND WHAT TO DO ABOUT THEM
Symptom / effect Talk with your doctor or
pharmacist
Seek immediate emergency medical assistance
Only if severe In all cases
Uncommon Symptoms of severe

allergic reaction
(anaphylaxis), including:
rash, severe itching/redness, blisters,swelling,
or troublebreathing
Blood in vomit, bloody or black stools
Abdominal pain, vomiting, diarrhea
Ringing or buzzing in the ears / dizziness
Change in vision including: blurred or
diminished vision
Fluid retention 
This is not a complete list of side effects. For
any unexpected effects while taking  Ibuprofen
-Methocarbamol Sepid Teb Nia ( STN), contact
your doctor or pharmacist.

HOW TO STORE IT
Store at room temperature (15°-30°C). Protect
from light.
Keep out of reach of children. This package
contains enough medicine to
seriously harm a child.
This leaflet is revised at Aug.2021
Marketing authorization holder is Sepid Teb Nia
company

Ibuprofen-Methocarbamol tablet Sepid Teb Nia (STN) 



این دارو ممکن است با داروهایی نظیر استامینوفن، ضد انعقاد ها

، دیگوگسین ، داروهای ضد دیابت ، متوتروکسات ، لیتیوم ،

داروهای باند شونده با پروتئین مانند پروبنسید ، تیروکسین ، آنتی

بیوتیک ها ( سیکلوسپورین) ، فنی توئین ، کورتیکوستروئید ها ،

بنزودیازپین ها ، دیگر ضد التهاب های غیر استروئیدی تداخل

داشته باشد ،هنگام مصرف با پزشک مشورت نمایید.

 
مصرف در بارداری و شیر دهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری می تواند باعث صدمه

گردد.بنابراین مصرف آن به دلیل داشتن ایبوپروفن در سه ماهه آخر
بارداری توصیه نمی شود و قبل از آن نیز ، با پزشک مشورت شود.

مصرف این دارو در دوران شیر دهی بایستی با نظر پزشک باشد.

 
شرایط نگهداری :

دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد ، دور از نور و رطوبت ،
درون بسته ارائه شده نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
از نگهداری و مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید

 
 
 
 

 
 

.
Refrence: BNF 78 

 
 

عوارض جانبی ایبوپروفن/متوکاربامول:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز
عوارض ناخواسته نیز بشود .اگر چه همه این عوارض در یک فرد

دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود

مشورت کنید.

این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و یا گیجی شود لذا از کار

کردن با دستگاه هایی که نیاز به دقت و هوشیاری کامل دارند پرهیز

نمایید. 

بعضی از عوارض جانبی مانند یبوست ، سوزش معده ،تهوع ، نفخ

،بیقراری یا بی خوابی ممکن است ایجاد شود در صورت بدتر شدن

و یا عدم رفع آنها با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
ریسک داشتن بعضی از اثرات جانبی با استفاده از مقدار دوز کمتر

در زمان کوتاه تر کاهش می یابد.
 در صورت داشتن عالئم آلرژی مانند راش جلدی ، خارش شدید ،
قرمزی ،تاول ،ورم یا اشکال در تنفس سریعا به پزشک خود اطالع

دهید.

در صورت داشتن درد شکم ، تاری دید، اسهال ، تهوع ، صدا در
گوش ، احتباس ادرار ، خون در استفراغ و یا خون در مدفوع سریعا

پزشک خود را مطلع سازید.

 
هشدارها:

قبل از مصرف این دارو ، چنانچه دارای نارسایی قلبی ، فشار خون

باال ، و یا هر شرایطی که منجر به احتباس مایعات در بدن می شود

،پزشک خود را مطلع سازید.

در بیمارانی که دارای التهاب مجاری گوارشی ، زائده در دستگاه
گوارشی و کولون ، زخم گوارشی و یا بیماری کراون دارند با احتیاط و

با پزشک مشورت شود.
با احتیاط درسالمندان ، بیماران کلیوی و یا کبدی یا افرادی که

داروهای دیورتیک می خورند ، مصرف می کنند. 

به محض داشتن درد و یا اشکال در سیستم ادراری ، دارو را قطع
کنید.

با احتیاط در بیماران بیش از 60 سال ، و یا بیماران دارای زخم
معده ، و یا مصرف همزمان این دارو با دارو های رقیق کننده خون ،

و یا ضد التهاب های غیر استروئیدی مصرف شود. 
نکات قابل توصیه:در صورت داشتن ناراحتی در معده ، دارو را با

غذا و یا شیر مصرف نمایید.

ین دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف

آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت

کنید:

-در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر دارو های
مشابه ،غذا ها ،رنگ ها و مواد محافظ.

- در صورت مصرف سایر داروها.
- در صورت ابتال به بیماری های دیگر.

- در صورت بارداری ، شیردهی و یا قصد انجام هر یک از آنها.
 

مقدارو نحوه مصرف ایبوپروفن/متوکاربامول:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف

معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

دوز معمول:
بزرگساالن و کودکان بیش از 12 سال ؛ روزانه یک یا دو قرص هر 4

تا 6 ساعت در صورت ضرورت.
بیش از 6 قرص در روز مصرف نکنید.

دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر یا
دفعات بیشتر از دستور پزشک خودداری نمایید.

دارو را در زمان مشخصی از روز مصرف نمایید.
در صورت بدتر شدن عالئم و باقی ماندن درد برای بیش از 5 روز ، با

پزشک خود مشورت کنید.

اگر یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید ، پس از یادآوری
بالفاصله آن را مصرف کنید ، ولی چنانچه نزدیک زمان مصرف

نوبت بعدی بود از مصرف این دوز صرف نظر کنید و مقدار مصرف

را دوبرابر نکنید.
در صورت مصرف بیش از حد توصیه شده ، با اورژانس و پزشک

خود تماس بگیرید حتی اگر عالئمی ندارید.
در صورت داشتن ناراحتی معده دارو را همراه با غذا و یا شیر

مصرف کنید . 

 
 موارد منع مصرف ایبوپروفن/متوکاربامول:

داشتن سابقه حساسیت به این دارو و یا ترکیب و سایر اجزای آن.

در صورت داشتن بیماری دیابت ،فشار خون باال ،بیماری قلبی یا
بیماری تیروئید،آسم، حمل ،بیماری شدید کلیوی یا کبدی ،گلوکوم

،داشتن اختالل در انعقاد خون،یا داشتن هر گونه بیماری جدی .

تولید شرکت داروسازی سپید طب نیاقرص ایبوپروفن/متوکاربامول 200/500  میلی گرم 
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