ليڤوهستام
ليڤوسيتريزين
أقراص مغلفة – شراب  -نقط
 -1اإلستخدام:
 -1. 1حساسٌة األنف المزمنة:
ٌستخدم لٌفوهستام لعالج األعراض المرتبطة بحساسٌة األنف المزمنة فى األطفال من عمر  6شهور الى
سنتٌن من العمر.
 – 2. 1االرتاارٌا االحاة المزمنة مههولة السب::
ٌستخدم لٌڤوهستام لعالج تفاعالت الحساسٌة بالهلد طوٌلة االمد المصاحبة الرتاارٌا احاة المزمنة مههولة
السب :فً البالغٌن واألطفال  6أشهر من العمر وابار السن.
 -2الجرعة وطريقة األستعمال:
لٌفوهستام متاح على شال أقراص بتراٌز  5مهم لال قرص  ،شرا :بتراٌز  5.5مهم  1/مل و نقط بتراٌز
 5مهم  1 /ملٌ .مان تناول لٌفوهستام مع أو بدون الطعام.
 -1 .2حساسية االنف المزمنة:
األطفال من  6أشهر إلى سنتين من العمر:
الهرعة األولٌة الموصى بها من لٌفوهستام هً  1.25مهم مرة واحدة ٌومٌا فً المساءٌ .ه :عدم تهاوز الهرعة الٌومٌة
التً تبلغ  1.25مهم مرة واحدة مقارنة بهرعة البالغٌن وهى  5مهم.
 – 2. 2االرتكاريا (الحكة ) المزمنة مجهولة السبب
الكبار واألطفال  12سنة من العمر وكبار السن:
الهرعة الموصى بها من لٌفوهستام هً  5مهم ا 1قرص أو  2ملعقة شاي [ 15مل] شرا :او  25نقطة مرة واحدة
ٌومٌا فً المساءٌ .مان أن تاون الهرعة المناسبة لبعض المرضى  2.5مهم لٌڤوسٌترٌزٌن ا 1ملعقة صغٌرة من
الشرا 5 :مل مرة واحدة ٌومٌا فً المساء.
األطفال من عمر  6إلى  11سنة:

الهرعة الموصى بها من لٌفوهستام هً  2.5مهم ا 1معلقة شاي ا 5مل او  15نقط مرة واحدة ٌومٌا فً المساء .ال
ٌنبغً أن تتهاوز الهرعة  2.5مهم ألن الهرعة  5مهم هى هرعة البالغٌن.
األطفال من  6أشهر إلى  5سنوات من العمر:
الهرعة األولٌة الموصى بها من لٌفوهستام هً  1.25مهم ا 2/1ملعقة شاي عن طرٌق الفم ا 2.5مل او  5نقط مرة
واحدة ٌومٌا فً المساء.
 - 3الشكل الصيدلي والتركيز:
ٌحتوى لٌڤوهستام أقراص على  :لٌڤوسٌترٌزٌن هٌدروالوراٌد  5مهم .
ٌحتوى لٌڤوهستام شرا :على  :لٌڤوسٌترٌزٌن هٌدروالوراٌد 5.5مهم  1 /مل.
ٌحتوى لٌڤوهستام نقط على  :لٌڤوسٌترٌزٌن هٌدروالوراٌد  5مهم  1 /مل
 -9الوصف
ٌحتوى لٌڤوهستام على لٌڤوسٌترٌزٌن ثنائى الهٌدرالوراٌد ،وهو مضاد لمستقبالت  H1النشط عن طرٌق الفم.
ليڤوهستام أقراص:
المادة الفعالة :لٌڤوسٌترٌزٌن ثنائى الهٌدروالوراٌد  5مهم

.
ليڤوهستام شراب:
المادة الفعالة :لٌڤوسٌترٌزٌن ثنائى الهٌدروالوراٌد  5.5مهم 1 /مل
ليڤوهستام نقط :المادة الفعالة :لٌڤوسٌترٌزٌن ثنائى الهٌدروالوراٌد  5مهم 1 /مل
.
 -11العبوة :
األقراص :علبة ارتون تحتوي على شرائط  ، (Al / PVC) 3ال شرٌط  15أقراص مغلفة  +نشرة داخلٌة.
الشراب :علبه كرتون تحتوى علي زجبجه بنيت رقم  021 3مللي شراة مع غطبء بالستيك  +HDPEمعيبر

مدرج  21مل  +نشرة داخليت .
النقط :علبة ارتون تحتوى على زهاهه صوداالٌم – سٌلٌاا بنً غامقا 15 Type IIIاو  25مللى شرا:
مرفق بها غطاء بالستٌاً ابٌض ا HDPEو طبقة فوم داخلٌة ا  ، LDPEمرفق بها قطارة بالستٌاٌة
بٌضاء  1مل ا + LDPEنشرة داخلٌة .
 -11التخزين:
 األقراص :يحفظ في درجت حرارة ال تتعدى  31درجت مئويت في مكبن جبف .
 الشراة والنقط :يحفظ في درجت حرارة ال تتعدى  31درجت مئويت .
ٌ حفظ بعٌدا عن متناول األطفال.
مدة الصالحٌة:
للشرا :واألقراص :ثالث سنوات
للنقط :سنتان

