ALBENDAZOLE
Oral Suspension
Each 10 ml contains:
Albendazole USP…….. 200 mg .
Banana flavored syrupy base ...........qs
Indications:
Albendazole is a broad spectrum anthelmintic for treatment of:
Enterobius vermicularis --------->Pinworm or Threadworm
Trichuris trichiura------------------> Whipworm
Ascris lumbricoides ---------------> Large roundworm
Ancylostoma duodenale --------> Hookworm
Strongyloidiasis -------------------> Hookworm
Taenias SPP. -----------------------> Tapeworm
In single or mixed infestation of any of the above.
Dosage and Administration:
Albendazole should be taken with food to lessen stomach upset.
Under medical prescription .
Adults: 400 mg as a single dose.
Taeniasis infections 400 mg once daily for 3 consecutive days.Strongyloidiasis 400 mg twice daily for
3 days.
If the patient is not cured on follow up after 3 weeks, second course of treatment is indicated.
Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale 400 mg as
a single dose (oral suspension 20 ml).
Children: 1-2 years-----200 mg as a single dose.
Above 2 years -------same as adults.
Side effects:
Is generally well tolerated, however adverse effects like nausea, vomiting, epigastric distress,
reversible alopecia has been observed with the use of Albendazol

Contra-Indications:
Albendazol is contraindicated in individuals with a known history of hype rsensitivity to the drug and
in pregnant women.
Cautions:
Used with caution in nursing women, avoid using Albendazol in pregnant women or those
likely to be pregnant ,for women of childbearing age (40-15 years) Albendazol should be
administered within 7days of the start of normal menstruation.
Drug interactions:
Drug plasma level of Albendazol may increase with concomitant administration with
Dexamethasone, Cimetidine or praziquantel.
Presentation:
Suspension in single dose 20 ml bottle.
Storage Conditions:
- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30OC
- Protect from light.
Reg No: 2234

البندازول
معلق فموي
المحتويات:
تحتوي كل  ١٠مللتر على:
البندازول  ٢٠٠ ........ PSUملغ .
معلق بنكهة الموز .
االستعماالت:
البندازول دواء طارد للديدان بانواعها  ،وهو يستخدم لعالج االصابة بما يلي:
الديدان الدبوسية او الخيطية .
الديدان السوطية .
الديدان االسطوانية الكبيرة ( االسكارس ) .
ديدان االنكلستوما ( الخطافية ) االثنى عشرية .
الديدان االسطوانية الصغيرة .
الديدان الشريطية .
الجرعة وتعاطي الدواء :
يجب اخذ البندازول مع الطعام لتقليل االضطرابات المعدية .
يؤخذ البندازول تحت اشراف الطبيب .
الكبار  ٤٠٠ :ملغ (٢٠مللتر ) كجرعة واحدة .
الديدان االسطوانية الصغيرة او الديدان الشريطية ،يتعاطى المريض جرعة واحدة مقدارها  ٤٠٠ملغ على مدى  ٣ايام
متتالية .
الديدان الخطافية .يتعاطى المريض  ٤٠٠ملغ مرتان يوميا لمدة  ٣ايام .
في حال عدم شفاء المريض عند بحث حالته بعد  ٣اسابيع .فيكرر العالج مرة اخرى .
الديدان الدبوسية او الخيطية .الديدان السوطية ،االسكارس ديدان االنكلستوما في االنثى عشري تكون الجرعة  ٤٠٠ملغ
فموية واحدة (  ٢٠مللتر ) .
االطفال (  ٢-١سنوات ) ٢٠٠ :ملغ كجرعة واحدة .
االطفال اكثر من  ٢سنة :تكون الجرعة مماثلة لجرعة الكبار .
اآلثار الجانبية:
عموما ال توجد للبندازول آثار جانبية مهمة ،مع ذلك وفي بعض الحاالت لوحظ وجود غثيان .تقيؤ .اضطرابات معدية
ومعوية ،وفي حاالت نادرة اعراض سقوط الشعر والذي يختفي بعد مدة من زوال تأثير العالج.
االمتناع عن تعاطي الدواء:
يجب االمتناع عن تعاطي الدواء في حاالت الحساسية المفرطة للمادة الفعالة .وكذلك يجب االمتناع عن تعاطي الدواء من
قبل النساء الحوامل .
االحتياطات:
يعطى البندازول بحذر في حالة المرأة المرضع .ويمنع استعماله من قبل النساء الحوامل او النساء التي يكون حملهن مرجحا
اما بالنسبة لالناث في سن االنجاب (  ) ٤٠ - ١٥سنة فيجب ان يتناولن البندازول في غضون  ٧ايام من بدء الدورة
الشهرية االعتيادية.
التداخالت الدوائية:
ان مستوى البندازول في البالزما ممكن ان يرتفع عند تعاطي الدكساميثازون او السمتدين او البرازيكونتال .
العبوة:
معلق فموي كجرعة واحدة ،قنينة سعة  ٢٠مللتر .

شروط الحفظ :

 يحفظ بعيدا عن متناول االطفال. يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث ال تتعدى  30م يحفظ بعيدا عن الضوء.مسجل في وزارة الصحة برقم 2234 :

