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Diclorhidrat de betahistină 16 mg comprimate

Diclorhidrat de betahistină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 
informații importante pentru dumneavoastră.

-
-
-

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar 
dacă semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții 

adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-
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5. Cum se păstrează comprimatele de diclorhidrat de betahistină
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1. Ce este diclorhidrat de betahistină comprimate și pentru ce se utilizează

Betahistina este un medicament analog al histaminei care este utilizat pentru a trata simptomele 
sindromului Ménière, cum ar fi amețeli (vertij), țiuit în urechi (tinitus), pierderea auzului și greață.

Acest medicament acționează prin îmbunătățirea fluxului sanguin în urechea internă. Acest lucru scade acumularea de 
presiune.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Betahistină diclorhidrat comprimate

Nu luați comprimate de diclorhidrat de betahistină:
- Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la diclorhidrat de betahistină sau la oricare dintre celelalte 

componente ale comprimatelor de diclorhidrat de betahistină (vezi pct. 6, Conținutul ambalajului și 
alte informații).
dacă aveți tensiune arterială crescută din cauza unei tumori suprarenale (feocromocitom), o tumoare rară 
a glandei suprarenale.

-

Avertisment și precauții
-
-
-

dacă aveți ulcer gastric (ulcer 
peptic) dacă aveți astm
dacă aveți erupții cutanate de urzică, erupții cutanate sau o răceală în nas cauzată de o alergie, deoarece 
aceste plângeri pot fi exacerbate.
dacă aveți tensiune arterială scăzută-
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Dacă suferiți de oricare dintre afecțiunile de mai sus, consultați medicul dumneavoastră dacă puteți lua 
comprimate de diclorhidrat de betahistină.
Aceste grupuri de pacienți trebuie monitorizate de un medic în timpul tratamentului.

Alte medicamente și comprimate de diclorhidrat de betahistină
O interacțiune înseamnă că medicamentele sau substanțele pot afecta reciproc modul în care funcționează sau 
efectele secundare atunci când ambele sunt luate în același timp.

Până în prezent, nu au fost observate interacțiuni ale betahistinei cu alte medicamente.
Este posibil ca betahistina să influențeze efectul antihistaminicelor. Antihistaminicele sunt 
medicamente care sunt utilizate în special pentru tratamentul alergiilor, cum ar fi febra fânului și 
pentru răul de mașină. Consultați-vă medicul sau farmacistul dacă utilizați în același timp 
antihistaminice (medicamente împotriva alergiilor).

Inhibitorii de monoamino-oxidază (IMAO) - utilizați pentru a trata depresia sau boala Parkinson pot 
crește expunerea la betahistinediclorhidratcomprimat.

Informați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă utilizați (sau ați utilizat recent) alte medicamente. Acest 
lucru este valabil și pentru alte medicamente care sunt disponibile fără prescripție medicală.

Comprimate de diclorhidrat de betahistină cu alimente și 
băuturi Puteți lua Betahistină cu sau după masă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Nu luați comprimate de diclorhidrat de betahistină dacă sunteți gravidă decât dacă medicul dumneavoastră 
a decis că este absolut necesar. Cereți sfatul medicului dumneavoastră.
Nu alăptați în timp ce utilizați comprimate de diclorhidrat de betahistină, cu excepția cazului în care vă recomandă 
medicul dumneavoastră. Nu se știe dacă betahistina trece în laptele matern

Conducerea și folosirea utilajelor
Este puțin probabil ca comprimatele de diclorhidrat de betahistină să vă afecteze capacitatea de a conduce 
vehicule sau de a folosi unelte sau utilaje. Totuși, rețineți că bolile pentru care sunteți tratat cu comprimate 
de diclorhidrat de betahistină (vertij, tinitus și pierderea auzului asociate cu sindromul Meniere) vă pot face 
să vă simțiți amețit sau să vă faceți rău și vă pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 
utilaje.
Comprimatele de diclorhidrat de betahistină conțin lactoză monohidrat
Acest medicament conține 50 mg lactoză monohidrat pentru 8 mg și 100 mg lactoză monohidrat 
pentru 16 mg. Pacienții cu anomalii ereditare rare ale toleranței la galactoză, persoanele cu deficit de 
lactază Lapp sau malabsorbție de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. 
Spuneți medicului dumneavoastră dacă știți că aveți intoleranță la zahăr.

3. Cum să luați comprimate de diclorhidrat de betahistină

Luați întotdeauna comprimatele de diclorhidrat de betahistină exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. 
Consultați medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Comprimatele de diclorhidrat de betahistină nu sunt recomandate pentru utilizare la copii și adolescenți cu 
vârsta sub 18 ani, deoarece nu există date privind eficacitatea și siguranța la aceste grupe de vârstă.



Doza uzuală este: 
Adulti
Doza inițială uzuală este de una până la două comprimate de 8 mg sau de o jumătate până la un comprimat de 16 mg de 
trei ori pe zi. Doza de întreținere este de obicei în intervalul 24-48 mg pe zi.

Poate dura câteva săptămâni până când observați o îmbunătățire.

Cum se utilizează

Înghițiți comprimatele cu apă. Luați comprimatul cu sau după masă. . Luați acest medicament exact așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur.
Tratamentul oral inițial este de 8 până la 16 mg de trei ori pe zi, administrat de preferință în timpul meselor. 
Dozele de întreținere sunt în general în intervalul 24 - 48 mg pe zi. Doza zilnică nu trebuie să depășească 48 mg. 
Doza poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor individuale ale pacientului. Uneori, ameliorarea poate fi 
observată numai după câteva săptămâni de tratament.
Nu există date disponibile pentru pacienții cu insuficiență hepatică. Nu 
există date disponibile pentru pacienții cu insuficiență renală.
Există date limitate la vârstnici, betahistina trebuie utilizată cu prudență la această populație.

Utilizare la copii și adolescenți (6 până la 18 ani)

Nu este recomandat pentru utilizare la copiisi adolescenti sub 18 ani din cauza lipsei de date privind 
siguranța și eficacitatea.

Dacă luați mai multe comprimate de diclorhidrat de betahistină decât trebuie 
Dacă ați luat mai mult decât doza prescrisă, consultați-vă medicul.
Simptomele supradozajului cu diclorhidrat de betahistină sunt greață, vărsături, probleme de 
digestie, probleme de coordonare și – la doze mai mari – convulsii.

Dacă uitați să luați comprimate de diclorhidrat de betahistină
Așteptați până când trebuie să luați următoarea doză. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 
comprimatul uitat.

Dacă încetați să luați comprimate de diclorhidrat de betahistină

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Pot apărea următoarele reacții adverse:

Următoarele reacții adverse grave pot apărea în timpul tratamentului cu Betahistină:

-
-
Acest lucru poate cauza dificultăți de respirație.

-O erupție roșie a pielii, mâncărimi ale pielii inflamate

Reacții alergice cum ar fi:
Umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului.



Dacă apare oricare dintre aceste reacții adverse, trebuie să întrerupeți imediat tratamentul și să vă adresați medicului 

dumneavoastră.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

Dureri de cap, somnolență ocazională, greață, indigestie, tulburări gastrice ușoare, cum ar fi vărsături, 

dureri de stomac și balonare. Luarea betahistinei cu alimente poate ajuta la reducerea oricăror probleme 

de stomac.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

La pacienți pot apărea mâncărimi, erupții cutanate, urticarie, bătăi anormale ale inimii (palpitații), bronhospasme

cu astm bronșic

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții 

adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe 

informații privind siguranța acestui medicament.

Pentru Marea Britanie- De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului Yellow Card la: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard

Pentru Irlanda - De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct 
prin HPRA Pharmacovigilance,
Terasa Earlsfort, IRL - Dublin 2;
Tel: +353 1 6764971; Fax: +353 1 6762517. 
Site: www.hpra.ie;
E-mail: medsafety@hpra.ie.

5. Cum se păstrează comprimatele de diclorhidrat de betahistină

-
-
-
-

A se păstra la temperaturi sub 30 ° C.

Păstrați comprimatele în ambalajul original pentru a fi protejate de umiditate. A 
nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
Nu luați comprimatele după data de expirare înscrisă clar pe ambalaj. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă 
farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri vor contribui la 
protejarea mediului

-

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține comprimatele de diclorhidrat de betahistină

Substanța activă este diclorhidrat de betahistină.
Fiecare comprimat conține diclorhidrat de betahistină 8 mg sau 16 
mg. Tabletele conțin următoarele ingrediente inactive:
Lactoză monohidrat, povidonă K25, acid citric anhidru Amidon de porumb, celuloză 
microcristalină, crospovidonă, ulei vegetal hidrogenat



Cum arată comprimatele de diclorhidrat de betahistină și conținutul ambalajului

Diclorhidrat de betahistină 8 mg comprimate
Acest medicament se prezintă sub formă de comprimate albe, rotunde, plate, cu margini teșite, cu 
inscripția „BE” pe o parte și o linie de întrerupere pe cealaltă parte.
Linia de punctaj este doar pentru a facilita ruperea pentru ușurința înghițirii și nu pentru a împărți în doze 
egale.

Diclorhidrat de betahistină 16 mg comprimate
Acest medicament se prezintă sub formă de comprimate albe, rotunde, plate, cu margini teșite, cu 
inscripția „BF” pe o parte și o linie de întrerupere pe cealaltă parte.
Tableta poate fi împărțită în două jumătăți egale.

Pentru 8 mg comprimatele sunt ambalate în blistere (PVC/PVdC-aluminiu). Mărimea 
ambalajului cu 14, 20, 30, 50, 60, 84, 90 și 120 de comprimate.

Pentru 16 mg comprimatele sunt ambalate în blistere (PVC/PVdC-aluminiu) Mărimea 
ambalajului cu 14, 20, 30, 60, 84, 90 și 120 de comprimate.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe 
piață Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
Regatul Unit

Producător
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, 
Regatul Unit

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polonia

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Olanda

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub următoarele 
denumiri.

Țară Numele inventat propus
NL Betahistină 2HCL Accord 8 / 16 mg Tableten
FR Betahistine Accord 8 mg Comprimes
IE Diclorhidrat de betahistină 8/16 mg comprimate
ACEASTA Diclorhidrat de betahistină Accord Healthcare 8 / 16 mg Compresă
PL Diclorhidrat de betahistină Accord
Regatul Unit Diclorhidrat de betahistină 8/16 mg comprimate

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 12/2019.


