
  

Package Leaflet: Information For The User 

 
Cetirizine tablet 5 mg, 10 mg 
Cetirizine syrup 5 mg/5 mL  

 
 
What is in this leaflet 
 

 
1. What Cetirizine is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Cetirizine 
3. How to use Cetirizine 
4. Possible side effects 
5. How to store Cetirizine 
 

1. What Cetirizine is and what it is used for 

 

 
Cetirizine belongs to a group of drugs called antihistamines. These medicines help to relieve the symptoms of some allergies.This medicine is 
used to relieve: 

 symptoms of hayfever and other allergies such as sneezing, runny nose and burning, itchy eyes 

 symptoms of skin allergies such as rash, itching or urticaria (hives). 

  

2. What you need to know before you use Cetirizine 

 
Do not use Cetirizine 
 
Do not use this medicine if :  
 You are allergic (hypersensitive) to cetirizine hydrochloride or any of the other ingredients of this medicine 
 You have serious kidney problems 
 You have lactose intolerance 

 
Warnings and precautions 
 
 

 
Talk to your doctor or pharmacist before taking this medicine if you: 
 Have renal problem 
 Have epilepsy or are at risk of convulsions. 
 Have predisposition factor of urinary retention (e.g. spinal cord lesion or prostatic hyperplasia) as cetirizine increases the risk of urinary 

retention. 
 Avoid alcoholic drink while you are taking this medicine 
  

 
Other medicines and Cetirizine 
 
 
 

 
Cetirizine is not expected to interact with other medicines 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines 
 

 
Pregnancy and breastfeeding 
 

 
      Do not take this medicine if you are pregnant or breastfeeding 

 
Driving and using machines 
 

Tests have shown that this medicine does not cause drowsiness in the vast majority of people using it. Therefore it will not normally 
affect your ability to drive or operate machinery. However there may be very rare exceptions and if you experience dizziness, nausea or 
drowsiness, do not drive or operate machinery. 
 

 

3. How to use Cetirizine 

 

 Cetirizine is for oral use  
 Adults and children above 12 years old: 5-10 mg daily, depending on the severity of the symptoms 
 Children between 2 and 12 years old: 2.5-5 mg daily, depending on the severity of the symptoms  
 Your doctor will adapt the dose if you have renal impairment  



 The duration of treatment depends on the type, duration and course of your complaints. Please ask your doctor or pharmacist for 
advice. 

 
If you use more Cetirizine than you should  
 

After an overdose, the side effects described below may occur with increased intensity. Adverse effects such as confusion, diarrhoea, 
dizziness, tiredness, headache, ailing, dilating of pupil, itching, restlessness, sedation, somnolence, stupor, abnormal rapid heart rate, 
tremors and urinary retention have been reported 
 
Please contact your doctor or the hospital: 

 If you have used more Cetirizine than you should 
 If a child has accidentally taken this medicine. 

 
     If you miss a dose  

If you forget to take a tablet, take one as soon as you remember, unless it is nearly time to take the next one, in which case skip the 
missed dose. Never take two doses together to make up for a missed dose. 

 
 
4. Possible side effects 

 

The following side effects are rare or very rare, but you must stop taking the medicine and speak to your doctor straight away if you notice 
them: 
Allergic reactions, including severe reactions and angioedema (serious allergic reaction which causes swelling of the face or throat). These 
reactions may start soon after you first take the medicine, or it might start later. 
 
Common side effects  
 

 Somnolence (sleepiness) 
 Dizziness, headache 
 Diarrhea, nausea, dry mouth 
 Pharyngitis, rhinitis (in children) 
 Fatigue 
 
 

Uncommon side effects  
 

 Agitation 
 Abdominal pain 
 Paresthesia (abnormal feelings of the skin) 
 Pruritus (itchy skin), rash 
 Asthenia (extreme fatigue), malaise 

 
 
5. How to store Cetirizine 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box and blister. The expiry date refers to the last day of that 

month. 
 This medicine does not require any special storage conditions. 

 
 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  

       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
 

 مجم 10مجم ،  5أقراص سيتريزين 
 مل 5 /مجم  5شراب السيتريزين 

 
 

 في هذه النشرةذا ما 
 
 

 استخدامهما هو السيتريزين ولماذا يتم . 1
 ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام السيتريزين. 2
 كيفية استخدام السيتريزين. 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 كيفية تخزين السيتريزين. 5
 
 ما هو السيتريزين ولماذا يتم استخدامه. 1
 

 .األدوية في تخفيف أعراض بعض أنواع الحساسيةتساعد هذه . ينتمي السيتريزين إلى مجموعة من األدوية تسمى مضادات الهيستامين
 :يستخدم هذا الدواء للتخفيف من

 أعراض حمى القش والحساسية األخرى مثل العطس وسيالن األنف وحرقان وحكة في العينين 

  (.خاليا النحل)أعراض الحساسية الجلدية مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو الشرى 
  

 استخدام السيتريزينما تحتاج إلى معرفته قبل . 2
 

 ال تستخدم سيتريزين
 

 :ال تستخدم هذا الدواء إذا

  لمادة السيتريزين هيدروكلوريد أو أي من مكونات هذا الدواء( شديدة الحساسية)لديك حساسية. 

 لديك مشاكل خطيرة في الكلى 

 لديك حساسية من الالكتوز 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 :تناول هذا الدواء إذا كنتتحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل 

 لديك مشكلة في الكلى 

 لديك صرع أو معرضة لخطر التشنجات. 

  حيث أن السيتريزين يزيد من خطر احتباس ( مثل آفة الحبل الشوكي أو تضخم البروستاتا)لديك عامل استعداد الحتباس البول
 .البول

 تجنب المشروبات الكحولية أثناء تناول هذا الدواء 
 

 
 أخرى وسيتيريزينأدوية 

 
 

 ال يتوقع أن يتفاعل السيتريزين مع أدوية أخرى
 أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي دواء آخر

  
 

 الحمل والرضاعة
 

 
 ال تتناولي هذا الدواء إذا كنت حامال أو مرضعة

 
 السياقة واستعمال الماكنات

 
لذلك لن يؤثر ذلك عادة على . الدواء ال يسبب النعاس عند الغالبية العظمى من األشخاص الذين يستخدمونه أظهرت االختبارات أن هذا

ومع ذلك ، قد تكون هناك استثناءات نادرة جًدا ، وإذا شعرت بالدوار أو الغثيان أو النعاس ، فال تقم . قدرتك على القيادة أو تشغيل اآلالت
 .بالقيادة أو تشغيل اآلالت

 
 
 
 
 



 
 

 
 كيفية استخدام السيتريزين .3
 
 

 السيتريزين يستعمل عن طريق الفم 

  مجم يوميا حسب شدة األعراض 10-5: سنة 12البالغين واألطفال فوق سن 

  مجم يوميا حسب شدة االعراض 5-2.5: سنة 12و  2االطفال ما بين 

 سيقوم طبيبك بتعديل الجرعة إذا كان لديك قصور كلوي 

 يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي. الشكوى ومدتها ومسارها تعتمد مدة العالج على نوع. 
 

 إذا كنت تستخدم المزيد من السيتريزين أكثر مما يجب
 

تم اإلبالغ عن تأثيرات ضائرة مثل االرتباك . بعد تناول جرعة زائدة ، قد تظهر األعراض الجانبية الموصوفة أدناه بشكل متزايد
االعتالل وتوسع الحدقة والحكة واألرق والتخدير والنعاس والذهول وسرعة ضربات القلب غير واإلسهال والدوخة والتعب والصداع و

 الطبيعية والرعشة واحتباس البول
 

 :يرجى االتصال بطبيبك أو المستشفى
 إذا كنت قد استخدمت المزيد من السيتريزين أكثر مما ينبغي• 
 .إذا تناول الطفل هذا الدواء عن طريق الخطأ• 
 

 فاتتك جرعةإذا 
. تةإذا نسيت تناول قرص ، فتناوله حالما تتذكره ، إال إذا كان الوقت قد حان لتناول الجرعة التالية ، وفي هذه الحالة تخطي الجرعة الفائ

 .ال تأخذ جرعتين معًا لتعويض الجرعة الفائتة
 

 
 األعراض الجانبية المحتملة.4
 
 

 :جًدا ، لكن يجب عليك التوقف عن تناول الدواء والتحدث إلى طبيبك على الفور إذا الحظت ذلكاآلثار الجانبية التالية نادرة أو نادرة 
قد (. رد فعل تحسسي خطير يسبب تورم في الوجه أو الحلق)ردود الفعل التحسسية ، بما في ذلك ردود الفعل الشديدة والوذمة الوعائية 

 .ألول مرة ، أو قد تبدأ الحقًاتبدأ ردود الفعل هذه بعد وقت قصير من تناول الدواء 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة
 

  (نعاس)نعاس 

 دوار ، صداع 

 اإلسهال والغثيان وجفاف الفم 

  (عند األطفال)التهاب البلعوم واألنف 

 إعياء 
 
 

 أعراض جانبية غير شائعة
 

 هياج 

 وجع بطن 

  (شعور غير طبيعي بالجلد)تنمل 

  طفح جلدي( حكة في الجلد)حكة ، 

  الشعور بالضيق( التعب الشديد)الوهن ، 
 

 
 طريقة تخزين السيتريزين .5
 
 

 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال. 

 يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من . ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على العبوة والبليستر
 .نفس الشهر

 هذا الدواء أي شروط تخزين خاصة ال يتطلب. 
 
 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

  العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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