
أطفال

سنتين عن أعمارهم تقل الذين لألطفال مخصص غير الدواء هذاروباتادين

كجم.10 عن وزنهم يقل الذين أو
فمويمحلول مل   /مجم1

والروباتاديناألخرى األدويةروباتادين
تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً

هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

لك.بالنسبة مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ•

أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا•

الصيدلي.

قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم•

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ،

أعراضك.

أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا•

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

4.القسم انظر النشرة. هذه في

على تحتوي أدوية تتناول فال روباتادين ، تتناول كنت إذا

أو  )الفطريةااللتهابات لعالج دواء (كيتوكونازول

.)البكتيريةللعدوى دواء (إريثروميسين
المركزي ، العصبي للجهاز مثبطة أدوية تتناول كنت إذا

مستويات ارتفاع لعالج المستخدمة األدوية (الستاتين أدوية

لفترة للتهدئة يستخدم دواء (الميدازوالم أو  )الكوليسترول

تناول قبل المشورة على للحصول طبيبك اسأل  ، )قصيرة

روباتادين.

 والكحولوالشراب الطعام مع روباتادين تناول

طعام.بدون أو مع روباتادين تناول يمكن
النشرةهذه في هو ما

استعماله.دواعي هي وما روباتادين هو ما 1.

روباتادين.تناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

روباتادين.تأخذ كيف 3.

المحتملة.الجانبية اآلثار 4.

روباتادين.تخزين كيفية 5.

أخرى.ومعلومات العبوة محتويات 6.

فروت ، الجريب عصير مع روباتادين يؤخذ أن ينبغي ال

جسمك.في روباتادين مستوى من يزيد قد هذا ألن

الناتج النعاس من يزيد ال ملغ ، 10 بجرعة روباتادين ،

الكحول.عن

والرضاعةالحمل
أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على للحصول هي وما روباتادين هو ما 1.
استعمالهدواعي

الماكناتواستعمال السياقة
وهو  rupatadineالفعالة المادة على الدواء هذا يحتوي

للهستامين.مضاد
يؤثر أن المتوقع من ليس بها ، الموصى الجرعة عند

ومع اآلالت. استخدام أو القيادة على قدرتك على روباتادين

أن يجب مرة ، ألول روباتادين تناول في البدء عند ذلك ،

استخدام أو القيادة قبل عليك العالج يؤثر كيف لترى تنتبه

اآلالت.

األنف التهاب أعراض من الفموي روباتادين محلول يخفف

األنف واحتقان األنف وسيالن العطس مثل التحسسي

أعمارهم تتراوح الذين األطفال لدى واألنف العين في والحكة

عاماً.11 و عامين بين

األعراض لتخفيف أيضاً الفموي روباتادين محلول يستخدم

الحكة مثل  )تحسسيجلدي طفح (بالشرى المرتبطة

الذين األطفال لدى  )الموضعيالجلد وتورم احمرار (والشرى

عاماً.11 إلى 2 بين أعمارهم تتراوح

وميثيل سكروز على روباتادين يحتوي
جليكولوبروبيلين بنزوات باراهيدروكسي

يكون قد فهو لذا السكروز ، على الطبي المنتج هذا يحتوي

تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك إذا باألسنان. ضاراً

المنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض

الطبي. تناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.
باراهيدروكسي ميثيل على الطبي المنتج هذا يحتويروباتادين

من (حساسية تفاعالت يسبب قد والذي بنزوات ،

.)تتأخرأن المحتمل روباتادينتتناول ال

من أي أو روباتادين من حساسية لديك كان إذا•

في جليكول بروبيلين ملغ 200 على الدواء هذا يحتوي.)6القسم في المدرجة (الدواء هذا في األخرى المكونات

مل.كل

طبيبك إلى تحدث سنوات ، 5 من أقل طفلك عمر كان إذاواإلحتياطاتالمحاذير

كانوا إذا سيما ال الدواء ، هذا إعطائهم قبل الصيدلي أو

أو غليكول البروبيلين على تحتوي أخرى أدوية يستخدمون

الكحول.

تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

روباتادين.

استشر الكبد ، أو الكلى في قصور من تعاني كنت إذا

الحالي الوقت في روباتادين باستخدام ينصح ال طبيبك.

أو الكلى وظائف في ضعف من يعانون الذين للمرضى

الكبد.

إذا إال الدواء هذا تأخذي ال مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

فحوصات بإجراء طبيبك يقوم قد بذلك. طبيبك أوصى

الدواء.هذا تناول أثناء إضافية

إذا أو   /والدم في البوتاسيوم مستويات في انخفاض لديك كان إذا

معروفة إطالة (قلبك ضربات في معين طبيعي غير نمط لديك كان

في تحدث أن يمكن والتي  )القلبكهربية مخطط على  QTcلفاصل

طبيبك.من المشورة فاطلب القلب ، أمراض أشكال بعض

تتناول فال الكلى ، أو الكبد في مرض من تعاني كنت إذا

طبيبك يقوم قد بذلك. طبيبك أوصى إذا إال الدواء هذا

الدواء.هذا تناول أثناء إضافية فحوصات بإجراء
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1 لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

."الصوديوممن خال "أساسي بشكل يعني وهذا مل ،
روباتادينتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

خاصة.تخزين شروط أي الطبي المنتج هذا يتطلب الروباتادينتأخذ كيف 3.

طبيبك. أخبرك كما بالضبط روباتادين تناول دائما

على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم المتأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر

إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد والصندوق الزجاجة

ألول الفتح بعد االفتراضي العمر الشهر. نفس من األخير اليوم

العلبة على الموجود الصالحية انتهاء تاريخ نفس هو مرة

والزجاجة.

الفم.طريق عن لالستخدام الدواء هذا

من ملغ 5 (مل 5 أكثر:أو كجم 25 بوزن لألطفال الجرعة

أو مع اليوم في واحدة مرة فموي محلول  )روباتادين

طعام.بدون
أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات

اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

البيئة.حماية في

من أقل إلى كجم 10 عن يزيد أو يزنون الذين األطفال عند الجرعة

مرة فموي محلول من  )روباتادينمن ملجم 2.5 (مل 2.5 كجم:25

طعام.بدون أو مع اليوم في واحدة

باستخدام عالجك سيستمر متى إلى طبيبك سيخبرك

روباتادين.
العبوة محتويات 6.

أخرىومعلومات
االستخدام:تعليمات

اتجاه عكس وأدره الغطاء على اضغط الزجاجة ، لفتح•

الساعة.عقارب

روباتادينيحتوي ماذا

من ملغ 1 على مل كل يحتوي روباتادين. هي الفعالة المادة•

.)فوماراتشكل على (روباتادين واقلب المثقوبة السدادة في وضعها المحقنة خذ•

هي:األخرى المكونات•عقب.على رأساً الزجاجة

الالمائي ، الستريك حامض  ، )(E1520جليكول بروبيلين

الصوديوم ، سكرين مائي ، ال الصوديوم ثنائي فوسفات

كينولين  ، )(E218بنزوات باراهيدروكسي ميثيل سكروز ،

الموز ،نكهة  ، )(E104أصفر

على روباتادين يحتوي "2 القسم انظر المقطر. الماء

وبروبيلين بنزوات باراهيدروكسي وميثيل سكروز

."جليكول

الموصوفة.بالجرعة المحقنة امأل•

الجرعات.حقنة من مباشرة إدارة•

االستعمال.بعد المحقنة اغسل•

ينبغيمما أكثر روباتادين تناولت إذا
إلى تحدث دوائك ، من عالية جرعة بالخطأ تناولت إذا

الفور.على الصيدلي أو طبيبك

العبوةمحتويات هي وما روباتادين يبدو كيفروباتادينتناول نسيت إذا

الفردية الجرعات لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

صاف.ٍأصفر شفوي محلول هو روباتادينالمنسية.

مثقبة سدادة مع كهرمانية بالستيكية زجاجة في معبأ روباتادين

من مل 120 على زجاجة كل تحتوي لألطفال. مقاوم وغطاء

متدرجة مل 5 بحجم فموية حقنة توفير يتم روباتادين. محلول

العبوة.في مل 0.25 قدرها زمنية بفواصل

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

جانبية ، آثاراً روباتادين يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على

10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة جانبية أعراض

:)أشخاص
التسويق:ترخيص صاحب

المحدودةفارما أسباير

 ، 4QG 3GU32 ، Hampshire Petersfield ، الوحدة

Road Bedford Court Rotherbrook ،  المملكة

المتحدة

والنعاس.الصداع

كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير جانبية أعراض

:)شخص100
التنفسي الجهاز عدوى األنفي ، البلعوم التهاب األنفلونزا ،

الغثيان ، الدوخة ، العدالت ، قلة الحمضات ، فرط العلوي ،

والتعب.الليلي التعرق األكزيما ،

الصانع:
SA Italfarmaco

3رافائيل سان

ألكوبينداسإندي. بول.

28108E-إسبانيا ألكوبينداس ،
الجانبيةاألعراض عن التبليغ

الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن

البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك

أو  yellowcard/www. mhra.gov.ukالويب: موقع (الصفراء

 Storeأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن البحث

App Apple( . يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة

أو

SL Parets Recipharm
2كاجال ، واي رامون

Vallés del Parets 08150إسبانيا ،

2022/01في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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