
Бетахистин дихидрохлорид 8 mg таблетки 
Бетахистин дихидрохлорид 16 mg таблетки

Бетахистин дихидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като 
тя съдържа важна за Вас информация.
-
-
-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Бетахистин дихидрохлорид таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бетахистин дихидрохлорид таблетки
3. Как да приемате таблетки Бетахистин дихидрохлорид
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате таблетките Бетахистин дихидрохлорид
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Бетахистин дихидрохлорид таблетки и за какво се използва

Бетахистин е лекарство, аналог на хистамина, който се използва за лечение на симптоми на синдрома на 
Ménière като световъртеж (световъртеж), шум в ушите (тинитус), загуба на слуха и гадене.

Това лекарство действа като подобрява притока на кръв във вътрешното ухо. Това намалява натрупването на 
налягане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бетахистин дихидрохлорид таблетки

Не приемайте таблетки Бетахистин дихидрохлорид:
- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към бетахистин дихидрохлорид или към някоя от останалите 

съставки на таблетките Бетахистин дихидрохлорид (вижте точка 6, Съдържание на опаковката и друга 
информация).

ако имате високо кръвно налягане поради тумор на надбъбречната жлеза (феохромоцитом), рядък тумор на 

надбъбречната жлеза.

-

Предупреждение и предпазни мерки

-
-
-

ако имате стомашна язва (пептична язва), 
ако имате астма
ако имате обрив от коприва, кожен обрив или настинка в носа, причинени от алергия, тъй като тези 
оплаквания могат да се влошат.
ако имате ниско кръвно налягане-
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Ако страдате от някое от горните състояния, консултирайте се с Вашия лекар дали може да 
приемате таблетки Бетахистин дихидрохлорид.
Тези групи пациенти трябва да бъдат наблюдавани от лекар по време на лечението.

Други лекарства и таблетки Бетахистин дихидрохлорид
Взаимодействието означава, че лекарствата или веществата могат да повлияят на начина, по който действат взаимно или на 

страничните ефекти, когато и двете се приемат по едно и също време.

Досега не са наблюдавани взаимодействия на бетахистин с други лекарства.
Възможно е бетахистин да повлияе ефекта на антихистамините. Антихистамините са лекарства, 
които се използват по-специално за лечение на алергии като сенна хрема и за автомобилна болест. 
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако едновременно използвате антихистамини 
(лекарства срещу алергии).

Инхибитори на моноаминоксидазата (МАО) - използвани за лечение на депресия или болест на Паркинсон, могат 
да увеличат експозицията на бетахистиндихидрохлоридтаблетка.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате (или наскоро сте използвали) 
други лекарства. Това важи и за други лекарства, които се отпускат без рецепта.

Бетахистин дихидрохлорид таблетки с храна и напитки 
Можете да приемате Бетахистин със или след храна.

Бременност, кърмене и плодовитост
Не приемайте таблетки бетахистин дихидрохлорид, ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не прецени, 
че това е абсолютно необходимо. Попитайте Вашия лекар за съвет.
Не кърмете, докато използвате таблетки бетахистин дихидрохлорид, освен ако не е указано от Вашия 
лекар. Не е известно дали бетахистин преминава в кърмата

Шофиране и работа с машини
Бетахистин дихидрохлорид таблетки е малко вероятно да повлияят на способността Ви да шофирате или да работите с 

инструменти или машини. Не забравяйте обаче, че заболяванията, за които се лекувате с таблетки Бетахистин 

дихидрохлорид (световъртеж, шум в ушите и загуба на слуха, свързани със синдрома на Мениер), могат да ви накарат да 

се почувствате замаяни или да се разболеете и да повлияят на способността ви да шофирате или да работите с машини.

Таблетките бетахистин дихидрохлорид съдържат лактоза монохидрат
Това лекарство съдържа 50 mg лактоза монохидрат за концентрация 8 mg и 100 mg лактоза 
монохидрат за концентрация от 16 mg. Пациенти с редки наследствени аномалии на галактозна 
толерантност, лица с Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да 
използват това лекарство. Кажете на Вашия лекар, ако знаете, че имате непоносимост към захар.

3. Как да приемате таблетки Бетахистин дихидрохлорид

Винаги приемайте таблетки Бетахистин дихидрохлорид точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с 
Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Бетахистин дихидрохлорид таблетки не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 
години, тъй като няма данни за ефикасност и безопасност при тези възрастови групи.



Обичайната доза е: 
Възрастни
Обичайната начална доза е една до две таблетки от 8 mg или половин до една таблетка от 16 mg три пъти 
дневно. Поддържащата доза обикновено е в диапазона 24-48 mg дневно.

Може да отнеме няколко седмици, преди да забележите някакво подобрение.

Как да използвам

Поглъщайте таблетките с вода. Приемайте таблетката с или след храна. . Приемайте това лекарство точно както 
Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни.
Първоначалното перорално лечение е 8 до 16 mg три пъти дневно, за предпочитане по време на хранене. 
Поддържащите дози обикновено са в диапазона 24 - 48 mg дневно. Дневната доза не трябва да надвишава 48 mg. 
Дозировката може да се коригира според индивидуалните нужди на пациента. Понякога подобрение може да се 
наблюдава само след няколко седмици лечение.
Няма налични данни за пациенти с чернодробно увреждане. 
Няма налични данни за пациенти с бъбречно увреждане.
Има ограничени данни при пациенти в старческа възраст, бетахистин трябва да се използва с повишено внимание при тази популация.

Употреба при деца и юноши (от 6 до 18 години)

Не се препоръчва за употреба при децаи юноши под 18 години поради липса на данни за 
безопасност и ефикасност.

Ако сте приели повече таблетки бетахистин дихидрохлорид, отколкото трябва Ако 
сте приели повече от предписаната доза, консултирайте се с Вашия лекар.
Симптомите на предозиране с таблетки бетахистин дихидрохлорид са гадене, повръщане, проблеми с 
храносмилането, проблеми с координацията и – при по-високи дози – припадъци.

Ако сте пропуснали да приемете бетахистин дихидрохлорид таблетки

Изчакайте, докато трябва да приемете следващата си доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 
пропуснатата таблетка.

Ако спрете да приемате бетахистин дихидрохлорид таблетки

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Могат 

да се появят следните нежелани реакции:

Следните сериозни нежелани реакции могат да се появят по време на лечението с Бетахистин:

-
-
Това може да причини затруднено дишане.

-Червен кожен обрив, възпалена сърбяща кожа

Алергични реакции като:
Подуване на лицето, устните, езика или шията.



Ако се появи някоя от тези нежелани реакции, трябва незабавно да спрете лечението и да се свържете с Вашия 

лекар.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Главоболие, понякога сънливост, гадене, лошо храносмилане, леки стомашни оплаквания като повръщане, болки в 

стомаха и подуване на корема. Приемането на Бетахистин с храна може да помогне за намаляване на всякакви стомашни 

проблеми.

Неизвестно (честотата не може да бъде оценена от наличните данни)

При пациенти могат да се появят сърбеж, обрив, копривна треска, необичаен сърдечен ритъм (сърцебиене), бронхоспазми

с бронхиална астма

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече 

информация за безопасността на това лекарство.

За Обединеното кралство - Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за жълта карта на 

адрес: www.mhra.gov.uk/yellowcard

За Ирландия - Можете също да докладвате нежелани реакции директно 

чрез HPRA Pharmacovigilance,

Earlsfort Terrace, IRL - Дъблин 2;
Тел: +353 1 6764971; Факс: +353 1 6762517. 
Уебсайт: www.hpra.ie;
Имейл: medsafety@hpra.ie.

5. Как да съхранявате таблетките Бетахистин дихидрохлорид

-
-
-
-

Да се   съхранява под 30°C.

Съхранявайте таблетките си в оригиналната опаковка, за да се предпазите от влага. 
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не приемайте таблетките след срока на годност, който е ясно отбелязан върху опаковката. Срокът 
на годност се отнася до последния ден от месеца.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте 

Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не са необходими. Тези мерки ще помогнат за 

опазването на околната среда

-

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа таблетките Бетахистин дихидрохлорид

Активното вещество е бетахистин дихидрохлорид.
Всяка таблетка съдържа 8 mg или 16 mg бетахистин дихидрохлорид. 
Таблетките съдържат следните неактивни съставки:
Лактоза монохидрат, повидон К25, безводна лимонена киселина царевично нишесте, микрокристална 
целулоза, кросповидон, хидрогенирано растително масло



Как изглеждат таблетките Бетахистин дихидрохлорид и какво съдържа опаковката

Бетахистин дихидрохлорид 8 mg таблетки
Този лекарствен продукт е представен като бели, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове с 
надпис „BE“ от едната страна и счупена линия от другата страна.
Делителната линия е само за улесняване на счупването за по-лесно преглъщане, а не за разделяне на 
равни дози.

Бетахистин дихидрохлорид 16 mg таблетки
Този лекарствен продукт се предлага като бели, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове с 
надпис „BF“ от едната страна и счупена линия от другата страна.
Таблетката може да се раздели на две равни половини.

За 8 mg таблетките са опаковани в блистерни ленти (PVC/PVdC-алуминий). 
Опаковка от 14, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 120 таблетки.

За 16 mg таблетките са опаковани в блистери (PVC/PVdC-алуминий) 
Опаковка от 14, 20, 30, 60, 84, 90 и 120 таблетки.
Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за 
употреба Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
Обединеното кралство

Производител
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, 
Обединеното кралство

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ул. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Утрехт,
Холандия

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите-членки на ЕИП под следните 
имена.

Държава Предложено измислено име
NL Бетахистин 2HCL Accord 8 / 16 mg таблетка
FR Бетахистин Accord 8 mg Comprimes
IE Бетахистин дихидрохлорид 8/16 mg таблетки
ТО Бетахистин дихидрохлорид Accord Healthcare 8 / 16 mg Компрес
PL Бетахистин дихидрохлорид Accord
Обединеното кралство Бетахистин дихидрохлорид 8/16 mg таблетки

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12/2019.


