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Betahistine dihydrochloride

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito 
ng mahalagang impormasyon para sa iyo.

-
-
-

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 

kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito
1. Ano ang Betahistine dihydrochloride tablets at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets
3. Paano uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Betahistine dihydrochloride tablets
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Betahistine dihydrochloride tablets at para saan ito ginagamit

Ang Betahistine ay isang histamine analogue na gamot na ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng Ménière's 
syndrome tulad ng pagkahilo (vertigo), tugtog sa tainga (tinnitus), pagkawala ng pandinig at pagduduwal.

Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo sa panloob na tainga. Pinapababa nito ang build up ng 

pressure.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets

Huwag uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets:
- Kung ikaw ay allergic (hypersensitive) sa betahistine dihydrochloride o alinman sa iba pang sangkap ng 

Betahistine dihydrochloride tablets (tingnan ang seksyon 6, Mga nilalaman ng pack at iba pang 
impormasyon).
kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo dahil sa adrenal tumor (phaeochromocytoma), isang bihirang 
tumor ng adrenal gland.

-

Babala at pag-iingat
-
-
-

kung may ulser sa tiyan (peptic ulcer) kung 
mayroon kang hika
kung mayroon kang nettle rash, pantal sa balat o sipon sa ilong na sanhi ng allergy, dahil maaaring 
lumala ang mga reklamong ito.
kung ikaw ay may mababang presyon ng dugo-
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Kung dumaranas ka ng alinman sa mga kondisyon sa itaas, kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa kung maaari kang 
uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets.
Ang mga grupong ito ng mga pasyente ay dapat na subaybayan ng isang doktor sa panahon ng paggamot.

Iba pang mga gamot at Betahistine dihydrochloride tablets
Nangangahulugan ang isang pakikipag-ugnayan na ang mga gamot o sangkap ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana 

ng isa't isa o ang mga side effect kapag ang dalawa ay iniinom nang sabay.

Sa ngayon, walang naobserbahang pakikipag-ugnayan ng betahistine sa iba pang mga gamot.
Posibleng maimpluwensyahan ng betahistine ang epekto ng mga antihistamine. Ang mga antihistamine 
ay mga gamot na partikular na ginagamit para sa paggamot ng mga allergy tulad ng hay fever at para sa 
car sickness. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung gumagamit ka ng antihistamines (mga 
gamot laban sa allergy) nang sabay.

Monoamine-oxidase inhibitors (MAOIs)- ginagamit upang gamutin ang depression o Parkinson's disease ay 
maaaring tumaas ang exposure ng Betahistinedihydrochloridetableta.

Ipaalam sa iyong doktor o sa iyong parmasyutiko kung ikaw ay gumagamit (o kamakailan lamang ay gumamit) ng iba 
pang mga gamot. Nalalapat din ito para sa iba pang mga gamot na magagamit nang walang reseta.

Betahistine dihydrochloride tablet na may pagkain at inumin Maaari kang 

uminom ng Betahistine kasama o pagkatapos kumain.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
Huwag uminom ng betahistine dihydrochloride tablets kung ikaw ay buntis maliban kung ang iyong doktor ay 
nagpasya na ito ay ganap na kinakailangan. Humingi ng payo sa iyong doktor.
Huwag magpasuso habang gumagamit ng betahistine dihydrochloride tablets maliban kung itinuro ng iyong 
doktor. Hindi alam kung ang betahistine ay pumasa sa gatas ng ina

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Betahistine dihydrochloride tablet ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o 
gumamit ng mga tool o makinarya. Gayunpaman, tandaan na ang mga sakit kung saan ka ginagamot gamit ang 
Betahistine dihydrochloride tablets (vertigo, tinnitus at pagkawala ng pandinig na nauugnay sa Meniere's syndrome) ay 
maaaring makaramdam ng pagkahilo o pagkakasakit, at maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o 
gumamit ng mga makina.
Ang Betahistine dihydrochloride tablet ay naglalaman ng lactose monohydrate
Ang gamot na ito ay naglalaman ng 50 mg lactose monohydrate para sa 8 mg na lakas at 100 mg lactose monohydrate 
para sa 16 mg na lakas. Ang mga pasyente na may mga bihirang namamana na abnormalidad ng galactose tolerance, 
mga indibidwal na may Lapp lactase deficiency o glucose-galactose malabsorption ay hindi dapat gumamit ng gamot na 
ito. Sabihin sa iyong doktor kung alam mong mayroon kang hindi pagpaparaan sa asukal.

3. Paano uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets

Laging uminom ng Betahistine dihydrochloride tablets nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa 
iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Ang Betahistine dihydrochloride tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 
18 taong gulang, dahil walang data sa pagiging epektibo at kaligtasan sa mga pangkat ng edad na ito.



Ang karaniwang dosis ay: 

Matatanda

Ang karaniwang panimulang dosis ay isa hanggang dalawang 8 mg tablet o kalahati hanggang isang 16 mg tablet tatlong beses sa isang 

araw. Ang dosis ng pagpapanatili ay karaniwang nasa hanay na 24-48 mg araw-araw.

Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mo mapansin ang anumang pagpapabuti.

Paano gamitin

Lunukin ang mga tablet na may tubig. Kunin ang tablet na may kasama o pagkatapos ng pagkain. . Inumin ang gamot na ito nang eksakto 

tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor kung hindi ka sigurado.

Ang paunang oral treatment ay 8 hanggang 16 mg tatlong beses araw-araw, mas mainam na iniinom kasama ng mga pagkain. Ang mga 

dosis ng pagpapanatili ay karaniwang nasa hanay na 24 - 48 mg araw-araw. Ang pang-araw-araw na dosis ay hindi dapat lumampas sa 48 

mg. Maaaring iakma ang dosis upang umangkop sa mga pangangailangan ng indibidwal na pasyente. Minsan ang pagpapabuti ay 

mapapansin lamang pagkatapos ng ilang linggo ng paggamot.

Walang magagamit na data para sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic. 

Walang magagamit na data para sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato.

Mayroong limitadong data sa mga matatanda, ang betahistine ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa populasyon na ito.

Gamitin sa mga bata at kabataan (6 hanggang 18 taong gulang)

Hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bataat mga kabataan mas mababa sa edad na 18 dahil sa kakulangan ng data sa 

kaligtasan at pagiging epektibo.

Kung umiinom ka ng mas maraming betahistine dihydrochloride tablets kaysa sa 
nararapat Kung uminom ka ng higit sa iniresetang dosis, kumunsulta sa iyong doktor.
Ang mga sintomas ng overdose ng betahistine dihydrochloride tablets ay pagduduwal, pagsusuka, mga problema sa 
panunaw, mga problema sa koordinasyon at – na may mas mataas na dosis – umaangkop.

Kung nakalimutan mong uminom ng betahistine dihydrochloride tablets

Maghintay hanggang kailangan mong kunin ang iyong susunod na dosis. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang 

nakalimutang tableta.

Kung huminto ka sa pag-inom ng betahistine dihydrochloride tablets

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. 

Maaaring mangyari ang mga sumusunod na side effect:

Ang mga sumusunod na malubhang epekto ay maaaring mangyari sa panahon ng paggamot sa Betahistine:

-
-
Maaari itong maging sanhi ng kahirapan sa paghinga.

-Isang pulang pantal sa balat, namamagang makati na balat

Mga reaksiyong alerdyi tulad ng:

Pamamaga ng iyong mukha, labi, dila o leeg.



Kung mangyari ang alinman sa mga side effect na ito, dapat mong ihinto kaagad ang paggamot at makipag-ugnayan sa iyong 

doktor.

Mga karaniwang side effect (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao):

Sakit ng ulo, paminsan-minsang pag-aantok, pagduduwal, hindi pagkatunaw ng pagkain, banayad na mga reklamo sa tiyan tulad ng pagsusuka, 

pananakit ng tiyan at pagdurugo. Ang pag-inom ng Betahistine kasama ng pagkain ay maaaring makatulong na mabawasan ang anumang mga 

problema sa tiyan.

Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data)

Ang pangangati, pantal, pantal, abnormal na tibok ng puso (palpitations), bronchospasm ay maaaring mangyari sa mga pasyente

may bronchial hika

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng 

side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng 

higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

Para sa UK- Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme sa: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard

Para sa Ireland -Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa 

pamamagitan ng HPRA Pharmacovigilance,

Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2;
Tel: +353 1 6764971; Fax: +353 1 6762517. 
Website: www.hpra.ie;
E-mail: medsafety@hpra.ie.

5. Paano mag-imbak ng Betahistine dihydrochloride tablets

-
-
-
-

Mag-imbak sa ibaba 30 ° C.

Itago ang iyong mga tablet sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa 
kahalumigmigan. Iwasang maabot at makita ng mga bata.
Huwag kunin ang mga tablet pagkatapos ng petsa ng pag-expire na malinaw na nakasaad sa pakete. Ang 
petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwan.

Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong 

parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi na kailangan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong 

upang maprotektahan ang kapaligiran

-

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Betahistine dihydrochloride tablets

Ang aktibong sangkap ay betahistine dihydrochloride.
Ang bawat tablet ay naglalaman ng 8 mg o 16 mg betahistine dihydrochloride. Ang mga 

tablet ay naglalaman ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap:

Lactose monohydrate, povidone K25, anhydrous citric acid Maize starch, microcrystalline 
cellulose , crospovidone , hydrogenated vegetable oil



Ano ang hitsura ng mga tabletang Betahistine dihydrochloride at mga nilalaman ng pack

Betahistine dihydrochloride 8 mg na tablet
Ang produktong panggamot na ito ay ipinakita bilang puti, bilog, patag na mga tablet na may tapyas na mga gilid na 
may nakasulat na 'BE' sa isang gilid at isang breakline sa kabilang panig.
Ang linya ng puntos ay para lamang mapadali ang pagsira para sa kadalian ng paglunok at hindi upang hatiin sa pantay 
na dosis.

Betahistine dihydrochloride 16 mg na tablet
Ang produktong panggamot na ito ay ipinakita bilang puti, bilog, patag na mga tableta na may tapyas na mga gilid na 
may nakasulat na 'BF' sa isang gilid at isang breakline sa kabilang panig.
Ang tablet ay maaaring hatiin sa dalawang pantay na kalahati.

Para sa 8mg ang mga tablet ay nakabalot sa blister strips (PVC/PVdC-aluminum). Laki 
ng pack na 14, 20, 30, 50, 60, 84, 90 at 120 na mga tablet.

Para sa 16mg ang mga tablet ay nakabalot sa mga blister strip (PVC/PVdC-aluminum) Laki 
ng pack na 14, 20, 30, 60, 84, 90 at 120 na mga tablet.
Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
United Kingdom

Manufacturer
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, 
United Kingdom

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

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Ang Netherlands

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa mga miyembrong estado ng EEA sa ilalim ng mga sumusunod na 

pangalan.

Bansa Iminungkahing imbentong pangalan

NL Betahistine 2HCL Accord 8 / 16 mg Tabletten
FR Betahistine Accord 8 mg Comprimes
IE Betahistine dihydrochloride 8/16mg Tablets
IT Betahistine dihydrochloride Accord Healthcare 8 / 16 mg Compresse
PL Betahistine dihydrochloride Accord
UK Betahistine dihydrochloride 8/16 mg Tablets

Huling binago ang leaflet na ito noong 12/2019.


