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1. What is Levothyroxine and what is used for 
 
Levothyroxine is a thyroid hormone medication that is used to replace deficiencies in thyroid hormone 
available in your body. It is used to treat the following indications: 

 Hypothyroidism; a medical condition that causes your thyroid gland to produce a lower than 
normal amount of thyroid hormone. Thyroid hormone function is to regulate your metabolism. 
Symptoms of hypothyroidism include: cold intolerance, muscle pain, hair loss, deep voice, 
tiredness, weight gain, dry and flaky skin and a slow hear rate.  

 Tumors that are responsive to TSH (type of thyroid gland tumor).   
 
2. What you need to know before you take Levothyroxine  
 
Do not take Levothyroxine 

 If you are allergic to Levothyroxine or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor 
about the allergy and what signs you had. 

 If you have uncorrected adrenal insufficiency (underactivity of adrenal glands present on your 
kidneys). 

 
   Warnings and Precautions 

 

 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Talk to your doctor if you experience any signs or symptoms of heart problems such as: 
shortness of breath, fatigue upon exertion, chest pain, peripheral swelling, fast or slow heart 
rate. Make sure to tell your doctor about any heart disease that you have. 

 Your doctor may recommend periodic thyroid hormone tests to make sure that your levels are 
normal.  

 Make sure to tell your doctor about any adrenal problems that you have before starting this 
medication. 

 This medication may affect your blood glucose levels if you have diabetes (high blood glucose 
levels in the blood). Dose adjustment of your diabetes medications and careful regular 
monitoring of your blood glucose levels are required.   



 This medication may affect your bone density negatively if you are taking a higher dose than 
needed.  
 

 
  
Other medicines and Levothyroxine 
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications. 

 If you are taking calcium or iron containing supplements. 

 If you are taking orlistat (used for constipation). 

 If you are taking bile acid sequestrants (used to treat high blood cholesterol levels). 

 If you are taking ion exchange resins (used to treat abnormal electrolyte levels). 

 If you are taking proton pump inhibitors, sucralfate, and antacids (used to treat excessive 

stomach acidity). 

 If you are taking simethicone (used to treat bloating). 

 If you are taking estrogen containing oral contraceptives. 

 If you are taking clofibrate (used to lower triglyceride and cholesterol levels in the blood). 

 If you are taking anabolic steroids. 

 If you are taking carbamazepine, phenobarbital or phenytoin (used for seizures). 

 If you are taking furosemide (diuretic). 

 If you are taking rifampin (used to treat tuberculosis). 

 If you are taking beta-blockers (used to treat high blood pressure and some heart problems). 

 If you are taking amiodarone (used to treat heart irregular rhythm). 

 If you are taking diabetes medications. 

 If you are taking blood thinners. 

 If you are taking digoxin (used to treat some heart problems). 

 If you are taking antidepressants. 

 If you are taking tyrosine kinase inhibitors (used to treat some types of cancer). 

 

  
Pregnancy and breastfeeding 

 
 

Levothyroxine was not shown to have any serious side effects on the mother or her baby during 
pregnancy or breastfeeding. Talk to your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant, or are 
breastfeeding. Make sure to discuss risks and benefits that the medication can impose on you and the 
baby. 

 
Driving and using machines 

 
Levothyroxine may cause side effects that can impact your ability to drive safely or use other machines. 
Make sure not to drive or use any machines if you are not feeling well.  

 



 
 
 

 
 
3. How to take Levothyroxine  
 
 

   
Adults:  
 
The general recommended initial dose is 1.6mcg/kg/day. The dose is adjusted in increments of 12.5-25 
mcg every 4-6 weeks until normal thyroid hormone levels are reached. Period monitoring every 6-12 
months will be required afterwards. Initial dose is not fixed and may change depending on the 
indication and its severity. Pregnant women may also require higher doses depending on thyroid 
hormone levels. 
 
Children: 
 
Dosing is weight based. Take your dose as prescribed by your doctor. Close monitoring of thyroid 
hormone levels are required every 2-4 weeks until normal levels are reached and every 3-12 months 
thereafter until growth is completed.   
 

 Take tablet as one daily dose 

 Take on an empty stomach, one-half to one hour before breakfast. 

 Take tablet at least 4 hours before or after calcium or iron containing supplements and antacids.     

 Take tablet with a full glass of water. 

 Take at the same time every day.  

 Do not stop taking your medication without consulting your doctor.  
 

If you take more Levothyroxine than you should 
 

Taking a higher than prescribed dose may cause signs of overactive thyroid like heat intolerance, 
palpitations, weight loss, tiredness, weakness and mood swings. Other side effects that have been 
reported from taking higher than prescribed doses include: confusion, hypotension, coma, seizures, 
and cerebral embolism (blood clot formation in the brain). These signs may not show until several 
days have passed after taking levothyroxine. Contact your doctor immediately in case of overdose.  
 
If you forget to take Levothyroxine  
 
Take the missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next dose, just skip the 
missed dose and continue with your regular regimen. Do not double the dose.   
 
If you stop taking Levothyroxine 
 
Do not stop your medication without consulting your doctor in order not to affect your treatment 
results.  

 



 
 
 

 
 
4. Possible side effects of Levothyroxine 
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Tell your doctor or get medical help right away if you have any of the following signs or 
symptoms: signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin 
with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or 
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 
 
Over dosage may lead to hyperthyroidism (overactive thyroid gland) side effects such as:  
 
 Signs of heart problems: increased blood pressure or heart rate, shortness of breath, fatigue 

upon exertion, chest pain, peripheral swelling, and palpitations. 
 Seizures (convulsions). 
 Fatigue, weight loss, loss of appetite, heat intolerance, fever, sweating. 

 Headache, anxiety and nervousness. 

 Muscle weakness and tremors. 

 Difficulty breathing. 

 Diarrhea, abdominal pain, vomiting. 

 Increase in liver enzymes. 

 Hair loss and rash. 

 Decrease in body density. 

 Impaired fertility and menstrual irregularities.  
 
 
5. How to store Levothyroxine 

 
 

 Store at 15 to 30°C  

 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture  

 Do not use damaged pills  

 Do not dispose pills in the wastewater or household waste  
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 وما هو إستخدامه ليفوثايروكسينما هو  .1

 
 استخدامه يتم. جسمك في المتاح الدرقية الغدة هرمون نقص لتعويض يستخدم الدرقية الغدة هرمون دواء هو ليفوثايروكسين

 : التالية المؤشرات لعالج

 الدرقية الغدة هرمون من المعتاد من أقل لكمية الدرقية الغدة إفراز إلى تؤدي طبية حالة ،الدرقية الغدة قصور .
 تحمل عدم: الدرقية الغدة قصور أعراض تشمل. بك الخاص الغذائي التمثيل تنظيم هي الدرقية الغدة هرمون وظيفة
 . وتقشره الجلد وجفاف الوزن وزيادة والتعب العميق والصوت الشعر وفقدان العضالت وآالم البرد

 لـ تستجيب التي األورام TSH (الدرقية الغدة ورم نوع .) 
    

 ليفوثايروكسينما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2
 

 ليفوثايروكسينال تتناول     
 

  أخبر طبيبك عن الدواء يحتوي عليها هذا أو أي مكونات أخرى ، ليفوثايروكسينإذا كان لديك حساسية من .
 العوارض التي شعرت بها. 

 (.كليتيك في الموجودة الكظرية الغدد نشاط قلة) المصحح غير الكظرية الغدة قصور من تعاني كنت إذا   
 
 

 المحاذير واإلحتياطات 
 

 

 أو الوجه وانتفاخ الجلدي والطفح التنفس ضيق مثل تحسسية فعل بردود أصبت إذا الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث 
 . والدوخة الدم ضغط وانخفاض الرقبة

 عند والتعب ، التنفس في ضيق: مثل القلب لمشاكل أعراض أو عالمات أي من تعاني كنت إذا طبيبك إلى تحدث 
 بأي طبيبك إخبار من تأكد. القلب ضربات معدل بطء أو وسرعة ، محيطي وتورم ، الصدر في وألم ، المجهود
 . لديك قلبي مرض

 طبيعية مستوياتك أن من للتأكد الدرقية الغدة لهرمون دورية اختبارات بإجراء طبيبك يوصي قد . 

 الدواء هذا في البدء قبل لديك الكظرية الغدة في مشاكل أي عن طبيبك إخبار من تأكد . 

 في السكر مستويات ارتفاع) السكري مرض من تعاني كنت إذا الدم في الجلوكوز مستويات على الدواء هذا يؤثر قد 
 . الدم في الجلوكوز لمستويات الدقيقة المنتظمة والمراقبة بك الخاصة السكري أدوية جرعة تعديل يلزم(. الدم

 المطلوب من أعلى جرعة تتناول كنت إذا عظامك كثافة على سلبًا الدواء هذا يؤثر قد. 



 
 

 ليفوثايروكسين واألدوية األخرى 
 

 : أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي من األدوية
 

 الحديد أو الكالسيوم على تحتوي غذائية مكمالت تتناول كنت إذا . 

 (. لإلمساك يستخدم) أورليستات تتناول كنت إذا 

 (. الدم في الكوليسترول مستويات ارتفاع لعالج تستخدم) الصفراء حامض تتناول كنت إذا 

 (. الطبيعية غير اإللكتروليت مستويات لعالج تستخدم) األيوني التبادل راتنجات تتناول كنت إذا 

 المعدة حموضة لعالج تستخدم) الحموضة ومضادات ، سوكرالفات ، البروتون مضخة مثبطات تتناول كنت إذا 
 (. الزائدة

 (. االنتفاخ لعالج يستخدم) سيميثيكون تتناول كنت إذا 

 التي تحتوي على األستروجن الحمل منع حبوب تتناول كنت إذا . 

 (. الدم في والكوليسترول الثالثية الدهون مستويات لخفض يستخدم) كلوفيبرات عقار تتناول كنت إذا 

 المنشطات تتناول كنت إذا . 

 (. للنوبات يستخدم) فينيتوين أو فينوباربيتال ، كاربامازيبين تتناول كنت إذا 

 (. للبول مدر) فوروسيميد تتناول كنت إذا 

 (. السل لعالج يستخدم الذي) ريفامبين تتناول كنت إذا 

 (. القلب مشاكل وبعض الدم ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة) بيتا حاصرات تتناول كنت إذا 

 (. القلب ضربات انتظام عدم لعالج يستخدم) أميودارون تتناول كنت إذا 

 السكري أدوية تتناول كنت إذا . 

 الدم مميعات تتناول كنت إذا . 

 (. القلب مشاكل بعض لعالج يستخدم) الديجوكسين تتناول كنت إذا 

 االكتئاب مضادات تتناول كنت إذا . 

 (.السرطان أنواع بعض لعالج تستخدم) كينيز التيروزين مثبطات تتناول كنت إذا 
 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

 إذا طبيبك إلى يتحدث. الطبيعية الرضاعة أو الحمل أثناء طفلها أو األم على خطيرة جانبية آثار أي ليفوثيروكسين يظهر لم
 وعلى عليك الدواء يفرضها أن يمكن التي والفوائد المخاطر مناقشة من يتأكد. مرضعة أو للحمل تخططين أو حامالً  يكنت

 .الطفل
 

 القيادة وإستخدام اآلالت
قد يسبب عوارض جانبية يمكنها أن تؤثر على قدرتك على القيادة أو إستعمال اآلالت. تجنب القيادة أو  ليفوثايروكسين 

 إستعمال اآلالت إذا لم تكن تشعر بخير. 
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 : الكبار
  12.5 –25من  بزيادات الجرعة تعديل يتم. يوم/  كجم/  ميكروجرام 1.6 هي بها الموصى العامة األولية الجرعة

ومن ثم تفحص مستويات هرمون . الطبيعية الدرقية الغدة هرمون مستويات إلى الوصول يتم حتى أسابيع 4-6 كل ميكروجرام
 الحوامل النساء تحتاج قد. وشدتها لإلشارة تبعًا تتغير أن ويمكن ثابتة ليست األولية الجرعة. ذلك بعد أشهر 6-12الغدة كل 

 . الدرقية الغدة هرمون مستويات على اعتماًدا أعلى جرعات إلى أيًضا
 : األطفال

 الغدة هرمون لمستويات دقيقة مراقبة مطلوب. طبيبك قبل من موصوف هو كما جرعتك خذ. الوزن على تعتمد الجرعات
 . النمو اكتمال حتى ذلك بعد شهًرا 3-12 وكل الطبيعية المستويات إلى الوصول يتم حتى أسابيع 2-4 كل الدرقية

 

 واحدة يومية كجرعة القرص تناول . 

 اإلفطار قبل ساعة إلى ساعة نصف ، فارغة معدة على خذ . 

 الحموضة ومضادات الحديد أو الكالسيوم من األقل على ساعات 4 بعد أو قبل أقراص تناول . 

 الماء من كامل كوب مع قرص خذ . 

 يوم كل الوقت نفس في خذ . 

 طبيبك استشارة دون بك الخاصة األدوية تناول عن تتوقف ال. 
 
 

 أكثر مما يجب  ليفوثايروكسينإذا تناولت    
 وخفقان الحرارة تحمل عدم مثل الدرقية الغدة نشاط لفرط عالمات ظهور إلى الموصوفة من أعلى جرعة تناول يؤدي قد

 جرعات تناول من عنها اإلبالغ تم التي األخرى الجانبية اآلثار تشمل. المزاج وتقلب والضعف والتعب الوزن وفقدان القلب
 جلطة تكوين) الدماغي واالنسداد ، والنوبات ، والغيبوبة ، الدم ضغط وانخفاض ، االرتباك: الموصوفة الجرعات من أعلى
 في الفور على بطبيبك اتصل. الليفوثيروكسين تناول بعد أيام عدة مرور بعد إال العالمات هذه تظهر ال قد(. الدماغ في دموية
 .زائدة جرعة تناول حالة

 
 ليفوثايروكسينإذا نسيت تناول 

إذا نسيت تناول القرص تأكد من تناوله بمجرد أن تتذكر، إن كان الوقت قريب من جرعتك التالية تخطى الجرعة وأكمل 
  .ال تضاعف الكمية .بالجرعات التالية بشكل طبيعي

  
 ليفوثايروكسينإذا توقفت عن تناول 

 .العالج نتائج على تؤثر ال حتى طبيبك استشارة دون الدواء تناول عن تتوقف ال
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الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي على بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا 
أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو البلع أو لفور إذا اختبرت ا

   .التكلم، بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق
 
 : مثل( الدرقية الغدة نشاط فرط) الدرقية الغدة نشاط لفرط جانبية أعراض حدوث إلى الزائدة الجرعة تؤدي قد
 



 في ألم ، المجهود عند التعب ، التنفس ضيق ، القلب ضربات معدل أو الدم ضغط ارتفاع: القلب مشاكل عالمات 
 . القلب وخفقان ، محيطي تورم ، الصدر

 (. التشنجات) النوبات 

 التعرق ، الحمى ، الحرارة تحمل عدم ، الشهية فقدان ، الوزن فقدان ، التعب . 

 والعصبية والقلق الصداع . 

 وهزاتها العضالت ضعف . 

 التنفس في صعوبة . 

 الكبد إنزيمات زيادةو وقيء البطن في وآالم إسهال . 

 الجلدي والطفح الشعر تساقط . 

 الجسم وزن انخفاض . 

 الشهرية الدورة انتظام وعدم الخصوبة ضعف. 
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  درجة مئوية 30و  15إحفظ الدواء عند درجة حرارة تتراوح  بين 

  إحفظ الدواء بعيداً عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 ال تستخدم الدواء بعد إنتهاء الصالحية المذكورة على العلبة 

 إحفظ الدواء في علبته األصلية لكي ال يتعرض للرطوبة 

 ال تأخذ حبوب تالفة 

    ال تتخلص من الدواء في مياه الصرف أو النفايات المنزلية 
 

  
 


