
أقراص ملغ 8 هيدروكلوريد داي بيتاهستين
ملغ16 هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين

معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة مهمة

-

-

-

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا

مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.نفس هي

آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية

-

النشرةهذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص هي ما 1.

هيدروكلوريدثنائي بيتاهستين أقراص تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تناول كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص هي ما 1.

في وطنين  ، )الدوار(الدوخة مثل منير متالزمة أعراض لعالج يستخدم للهستامين مضاد دواء .هو

Betahistineوالغثيان السمع وفقدان  ، )األذنطنين (األذنين

الضغط.تراكم من يقلل هذا الداخلية. األذن في الدم تدفق تحسين طريق عن الدواء هذا يعمل

هيدروكلوريدثنائي بيتاهستين أقراص تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

هيدروكلوريد:ثنائي بيتاهيستين أقراص تتناول ال

من أي أو هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين تجاه  )الحساسيةشديدة (حساسية من تعاني كنت إذا-

العبوة محتويات 6 ، القسم انظر (هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين ألقراص األخرى المكونات

.)أخرىومعلومات
في نادر ورم وهو  ، )القواتمورم (الكظرية الغدة ورم بسبب الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا

الكظرية.الغدة

-

واالحتياطاتالتحذيرات
-

-

-

(المعدة في قرحة من تعاني كنت إذا
)هضميةقرحة

حيث الحساسية ، عن ناتجة األنف في برد نزلة أو جلدي طفح أو جلدي طفح من تعاني كنت إذا

األعراض.هذه تتفاقم أن يمكن

منخفضدم ضغط لديك كان إذا -

TITLE - BETAHISTINE MESILATE / MERISLON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-betahistine-mesilate-merislon-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.4160.pdf


أقراص تناول إمكانية حول طبيبك استشر أعاله ، المذكورة الحاالت من أي من تعاني كنت إذا

هيدروكلوريد.ثنائي بيتاهيستين

العالج.أثناء الطبيب قبل من المرضى من المجموعات هذه مراقبة يجب

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين وأقراص األخرى األدوية
الجانبية اآلثار على أو البعض بعضها عمل طريقة على تؤثر أن يمكن المواد أو األدوية أن التفاعل يعني

الوقت.نفس في تناولهما عند

األخرى.األدوية مع البيتاهيستين بين تفاعالت أي يالحظ لم اآلن حتى

أدوية هي الهيستامين مضادات الهيستامين. مضادات تأثير على البيتاهيستين يؤثر أن الممكن من

إذا الصيدلي أو طبيبك استشر السيارة. ودوار القش حمى مثل الحساسية لعالج خاص بشكل تستخدم

الوقت.نفس في  )الحساسيةضد أدوية (الهيستامين مضادات تستخدم كنت

من يزيد قد باركنسون مرض أو االكتئاب لعالج تستخدم -  )(MAOIsأوكسيديز مونوامين مثبطات

لوح.هيدروكلوريدثنائي للبيتاهيستينالتعرض

على أيضاً هذا ينطبق أخرى. أدوية  ً)مؤخرااستخدمت أو (تستخدم كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

طبية.وصفة بدون المتوفرة األخرى األدوية

 والشرابالطعام مع هيدروكلوريد ثنائي بيتاهستين أقراص

بعده.أو الطعام مع بيتاهيستين تناول يمكنك

والخصوبةوالرضاعة الحمل
ذلك أن طبيبك قرر إذا إال حامال ًكنت إذا هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص تأخذي ال

المشورة.على للحصول طبيبك إسأل للغاية. ضروري

غير من طبيبك. يطلب لم ما هيدروكلوريد ثنائي بيتاهستين أقراص استخدام أثناء الثدي من ترضع ال

الثديحليب إلى ينتقل بيتاهيستين كان إذا ما المعروف

الماكناتواستعمال السياقة
استخدام أو القيادة على قدرتك على هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص تؤثر أن المحتمل غير من

ثنائي بيتاهيستين بأقراص منها تعُالج التي األمراض أن تذكر ذلك ، ومع اآلالت. أو األدوات

تشعر تجعلك أن يمكن  )مينييربمتالزمة المرتبط السمع وفقدان األذن وطنين الدوار (هيدروكلوريد

اآلالت.استخدام أو القيادة على قدرتك على تؤثر أن ويمكن المرض ، أو بالدوار

مونوهيدراتالالكتوز على هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص تحتوي

16 لقوة مونوهيدرات الكتوز ملغ 100 و ملغ 8 لقوة مونوهيدرات الكتوز ملغ 50 على الدواء هذا يحتوي

من يعانون الذين واألفراد الجاالكتوز ، تحمل في نادرة وراثية تشوهات من يعانون الذين المرضى ملغ.

إذا طبيبك أخبر الدواء. هذا يستخدموا أال يجب والجاالكتوز ، الجلوكوز امتصاص سوء أو الالكتاز نقص

السكر.تحمل عدم من تعاني أنك تعلم كنت

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تناول كيفية 3.

استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص تناول على دائماً احرص

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك

تقل الذين والمراهقين األطفال في  dihydrochloride Betahistineأقراص باستخدام ينُصح ال

العمرية.الفئات هذه في والسالمة الفعالية حول بيانات توجد ال حيث عاماً ، 18 عن أعمارهم



 هي:المعتادة الجرعة

الكبار

اليوم. في مرات ثالث ملغ 16 قرص إلى نصف أو ملغ 8 قرصين إلى قرص هي المعتادة البدء جرعة

يوميا.ًمجم 24-48 حدود في المداومة جرعة تكون ما عادة

تحسن.أي تالحظ أن قبل أسبوعين األمر يستغرق قد

تستعملكيف

استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا خذ بعده. . أو الطعام مع القرص خذ الماء مع األقراص ابتلع

متأكداً.تكن لم إذا طبيبك

تتراوح الوجبات. مع تناوله ويفضل يومياً ، مرات ثالث مجم 16 إلى 8 هو الفم طريق عن األولي العالج

يمكن مجم. 48 اليومية الجرعة تتجاوز أال يجب يومياً. مجم 48 و 24 بين عام بشكل المداومة جرعات

بعد إال التحسن مالحظة يمكن ال األحيان بعض في الفردية. المريض احتياجات لتناسب الجرعة تعديل

العالج.من أسبوعين

متاحة بيانات توجد ال الكبدي. القصور لمرضى متاحة بيانات توجد ال

الكلوي.القصور لمرضى

السكان.من الفئة هذه في بحذر البيتاهيستين استخدام يجب السن ، كبار في محدودة بيانات هناك

ً)عاما18 إلى 6 من (والمراهقين األطفال في االستخدام

بالسالمة المتعلقة البيانات نقص بسبب عاماً 18 من أقل  والمراهقوناألطفالفي باستخدامه ينصح ال

والفعالية.

إذا  ينبغيمما أكثر هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص تناولت إذا

طبيبك.استشر الموصوفة ، الجرعة من أكثر تناولت

ومشاكل والقيء الغثيان هي هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص من الزائدة الجرعة أعراض

النوبات.- العالية الجرعات مع - التنسيق ومشاكل الهضم

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تناول نسيت إذا

منسي.قرص لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال التالية. جرعتك تناول إلى تضطر حتى انتظر

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تناول عن توقفت إذا

الصيدلي.أو طبيبك اسأل المنتج ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع. لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التالية:الجانبية اآلثار تحدث قد

بالبيتاهيستين:العالج أثناء التالية الخطيرة الجانبية األعراض تحدث قد

-

-

التنفس.في صعوبة يسبب قد هذا

وحكةالجلد في التهاب أحمر ، جلدي طفح -

مثل:التحسسية الفعل ردود

رقبتك.أو لسانك أو شفتيك أو وجهك تورم



واالتصال الفور على العالج عن التوقف عليك يجب الجانبية ، اآلثار هذه من أي حدوث حالة في

بطبيبك.

:)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة جانبية أعراض

المعدة وآالم القيء مثل خفيفة معدية شكاوى هضم ، عسر غثيان ، عرضي ، نعاس صداع ،

المعدة.في مشاكل أي تقليل في الطعام مع البيتاهيستين تناول يساعد أن يمكن واالنتفاخ.

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير
المرضىعند قصبي تشنج  ، )خفقان(طبيعية غير قلب ضربات خاليا ، جلدي ، طفح حكة ، تحدث قد

القصبيالربو مع

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من

على: الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك - المتحدة المملكة إلى بالنسبة

yellowcard/www.mhra.gov.uk

مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك - أليرلندا بالنسبة

 ،HPRAالدوائي التيقظ عبر
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هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تخزين كيفية 5.

-

-

-

-

مئوية.درجة 30 من أقل حرارة درجة في يحفظ

بعيدا تبقي الرطوبة. من لحمايتها األصلية العبوة في اللوحية األجهزة بتخزين قم

األطفال.وبصر متناول عن

انتهاء تاريخ يشير العبوة. على بوضوح المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد األقراص تتناول ال

الشهر.من األخير اليوم إلى الصالحية

عن الصيدلي إسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من التخلص ينبغي ال

حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن مطلوبة. تعد لم التي األدوية من التخلص كيفية

البيئة

-

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

هيدروكلوريدثنائي بيتاهيستين أقراص تحتوي ماذا

هيدروكلوريد.ثنائي بيتاهيستين هي الفعالة المادة

ثنائي بيتاهستين مجم 16 أو مجم 8 على قرص كل يحتوي

التالية:النشطة غير المكونات على األقراص تحتوي هيدروكلوريد.

السليلوز الذرة ، نشا الالمائي ، الستريك حمض  ، K25بوفيدون الالكتوز ، مونوهيدرات

مهدرجنباتي زيت كروسبوفيدون ، الجريزوفولفين ،



العبوةمحتويات هي وما هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص تبدو كيف

ملغ8 هيدروكلوريد ثنائي بيتاهستين أقراص

مع مشطوفة حواف ذات مسطحة مستديرة ، بيضاء ، أقراص شكل على الطبي المنتج هذا تقديم يتم

اآلخر.الجانب على فاصل وخط واحد جانب على  "BE"نقش

متساوية.جرعات إلى للتقسيم وليس البلع لسهولة الكسر لتسهيل فقط هو النتيجة خط

مجم16 هيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين أقراص

مع مشطوفة حواف ذات مسطحة مستديرة ، بيضاء ، أقراص شكل على الطبي المنتج هذا تقديم يتم

اآلخر.الجانب على فاصل وخط واحد جانب على  "BF"كتابة

متساويين.نصفين إلى اللوحي الجهاز تقسيم يمكن

aluminium)-PVdC/  PVCنفطة شرائط في األقراص تعبئة يتم ملغ ، 8 لـ بالنسبة
قرص.١٢٠ و ٩٠ ٨٤ ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ١٤ ، العلبة: حجم . )

14 ، العبوة حجم  )ألمنيوم- PVdC)/  PVCنفطة أشرطة في معبأة األقراص ملغ 16

قرص.120 و 90 84 ، 60 ، 30 ، 20 ،

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

أكورد  التسويقترخيص صاحب

المحدودة ،الصحية للرعاية

HF 4HA1، Middlesex، Harrow North، Road Pinner ، 319المتحدة ،المملكة

House Sage

الصانع
المحدودة ،الصحية للرعاية أكورد

HF  4HA1 Middlesex ، Harrow North ، Road Pinner  ، 319المتحدة ، المملكة

House Sage

،oo Sp.z Polska Healthcare Accord
بولندا ، Pabianice  50،95-200Lutomierskaماي.

، 200Winthontlaan ، BV 

Healthcare Accord
KV 3526أوتريخت ،

هولندا

التالية.األسماء تحت األوروبية االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا

المقترحاالسم اخترعدولة

NLبيتاهستينTabletten mg 16/ 8Accord HCL2

FRمجم8 أكورد بيتاهستين

مجم8 /16هيدروكلوريد ثنائي بيتاهستين أقراصآخربمعنى

كومبريسمجم 8 /16كير هيلث أكورد هيدروكلوريد ثنائي بيتاهستينهي- هو

PLأكوردهيدروكلوريد ثنائي بيتاهيستين

مجم8 /16هيدروكلوريد ثنائي بيتاهستين أقراصالمتحدةالمملكة

12./2019في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم


