KETOTIFEN
SYRUP
Composition: Eaach 5 ml contains :
Ketotifen fumarate equialent to Ketotifen 1 mg.
Indication:
alergic rhintis.
caution and contra inication:
Ketotifen has a significant antimuscarinic activity and it should therefore be used with caution
in prostatic
hypertrophy, urinary retention, susceptibility to angle-closure glaucoma, and pylorodenal
obstruction.
caution may be required in epilepsy. children and the elderly are more susceptible to effects.
hepatic impairment:
should be avoiding in severe liver disese, increased risk of coma.
pergancy and breast feeding:
avoid during pregancy.
the use of ketotifen in the latter part of the third trimeste may cause adverse effects in
neonates such as irritability, paradoxical excitability, and tremor.
avoid using in mothers who are breast feeding.
side effects:
drowsiness, headache, psychomotor impairment, and antimuscarinic effects such as yrinay
retention, dry
mouth, blurred vison , gastro intestinal disturbances excition, irritbility, nervousness, less
commonly
cystitis.
other rare side effects are hypotension, palption, arrhymias, extrapyramidal effects, dizziness,
confussion, depression, sleep disturbances, tremor, convulsions, hyersensitiviry (including
bronchpspasm, angioedema, and anaphylaxis, rashes, and photosensitivity reaction), blood
disorders, liver
dysfunction, and angle closure glaucoma, weight gain, very rarely stevans-johnson syndrome.
drug interactions:
increased sedative effect when given with alcohol, opioid analgesics, MAOIs, tricyclics,
anxiolytics, hypnotics.

ketotifen possibly antagonizes antidepressant effect of SSRIs.
increased risk of antimuscarinic side effects when antihistamines given with antimuscarinics.
thrombocyte
count depressed when ketotifen given with metformin (avoid concomitant use).
dose :
1mg twice daily with food increased if necessary to 2mg twice daily, initial treatment in readily
sedated
patients 0.5-1 mg at night.
child: 3 years and over 1 mg twice daily.
presentaion> 1 bottle with 100 ml.
Storage Conditions:
- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30OC
- Protect from light.
Reg No: 2837

كيتوتيفين
شراب
المحتويات:
تحتوي كل ملعقة صغيرة ( 5مل) على:
كيتوتيفين فيومرات يكافئ كيتوتيفين  1ملغم .
االستعماالت:
التهاب االنف االستهدافي.
نواهي االستعمال:
يستعمل كيتوتيفين بحذر في حالة تضخم البروستات ,االحتباس البولي ,الجلوكوما ضيقة الزاوية ,انسداد البواب ( فم
المعدة) ,والصرع .االطفال
والكبار السن عرضة لالعراض الجانيبة.
يجب تجنب استعمال كيتوتيفين بحذر في الحاالت الشديدة المراض الكبد يسبب زيادة مخاطر حدوث غيبوبة.
الحمل واالرضاع:
يجب نجنب االستعمال اثناء الحمل االستعمال خالل الثلث االخير للحمل قد يسبب سرعة التهيج رعشة الطفل حديث
الوالدة اليستعمل كيتوتيفين خالل فترة االرضاع.
االعراض اجانبية :
نعاس ,صداع ,خمول ,احتباس البول ,جفاف الفم  ,غدم وضوح الرؤية ,اضطرابات معوية ,استشارة ,سرعة التهيج,
عصبية ,والتهاب المثانة
وهو قليل الحدوث على العموم.
من االعراض النادرة الحدوث هبوط ضغط الدم ,خفقان ,عدم انتظام دقات القلب ,دوار ,حاالت من االرتباك والكأبة ,وقلق
النوم ,رعسة ,اختالج,
تفاعالت فرط الحساسية ( تشنج شعبي ,وذم وعاني ,طفح فرط الحساسيية ,تفاعالت التحسس للضوء) اضطراب الدم,
نقص في وظائف الكبد,
جلوكوكا ضيقية الزاوية ,وزيادة في الوزن ارعض  ( stevens-johnsonنادرة جدا)
التداخالت الدوائيةة:
تحدث زيادة في نسب ترسب كيتوتيفين عند زيادة تعاطيه مع الكحول ,المسكنات االوبيويدية ,مضادات االكتئاب ,مضادات
القلق ,ومضادات األرق.
الكيتوتيفين مضاد لعمل مثبطات السيروتونين ,ويزيد من الميتفورمين ,تجنب تعاطيه معها.
العة  1ملغم مرتان في اليوم مع الطعام تزداد الى  2ملغم مرتين في اليوم الجرعة األولية للمريض السهل التخدير 0,5-1
ملغم ليال.
لالطفال (  3سنوات فاكثر):
 1ملغم مرتان في اليوم.
التعبئة:
كل قنينة تحتوي  100مل.

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 2837 :

