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1. What is Lamivudine and what is used for 
 
Lamivudine is a medication that belongs to a class of medicines called “nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors”. It is used in adult patients for the treatment of Hepatitis B; a liver infection caused by 
hepatitis B virus. It can be used by patients with compensated liver disease (liver is still functioning 
normally) and decompensated liver disease (liver is not functioning normally).  
 
2. What you need to know before you take Lamivudine  
 
Do not take Lamivudine 
If you are allergic to Lamivudine or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the 
allergy and what signs you had. 

 
 
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.  

 This medication may cause worsening of your liver infection upon its discontinuation. Therefore, 
your doctor may recommend periodic monitoring of your clinical status and your liver enzymes 
levels for a minimum period of four months and then as needed.  

 Your doctor may ask for regular laboratory measurements to assess how you are responding to 
the medication.   

 Make sure to tell your doctor if you have a concomitant infection with HIV; a virus that can 
make your immunity weak and prone to infections. 

 This medication may not decrease your chance of transmitting the virus to other, therefore, 
make sure to take precaution measures such as avoiding direct contact with others’ fluids or 
blood, not sharing needles, not donating blood and using condoms with sexual partners. 

   
 



  
Other medicines and Lamivudine 
 
 

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

 If you are taking cladribine (used to treat cancer). 

 If you are taking medications containing Lamivudine or Emtricitabine (used to treat HIV). 

 If you are taking medications containing Sorbitol.  

 

 
Pregnancy and 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. If you stop taking this 
medication during pregnancy, the infection may recur.  

 
Driving and using machines 

 
Lamivudine 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 Lamivudine 
 
 

Adults:  
Recommended dose is 100mg once daily. Oral solution should be used if you have severe kidney 
impairment requiring lower doses. Consult your doctor if you have kidney problems.  
 

 Take with or without food. 

 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 Lamivudine than you should 
 

Taking a higher than prescribed dose was not shown to have serious side effects. However, make sure 
to contact your doctor in case of overdose.   
 
If you forget to take Lamivudine  
 
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 Lamivudine 
 
Do not stop your medication without consulting your doctor. This medication may cause worsening of 
your liver infection upon its discontinuation. Therefore, your doctor may recommend periodic 
monitoring of your clinical status and your liver enzymes levels for a minimum period of four months 
and then as needed.  

 
 
4. Possible side effects of Lamivudine 
 
 

 
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. 

 Signs of thrombocytopenia; a medical condition that causes low platelets levels which are used 
for clotting and wound healing. Signs of thrombocytopenia include: easy bruising and delayed 
wound healing or bleeding. 

 Signs of lactic acidosis (acid in your blood), like fast shallow breathing, abdominal pain, unusual 
sleepiness, muscle pain and diarrhea.  

  
Common side effects 

 ALT elevations (increase in liver enzymes) 

 Rash and itching  

 CPK elevations (CPK is a lab measurement used to assess muscle or heart damage) 

 Muscle pain and cramps 

 Malaise 

 Fatigue 

 Respiratory tract infections  

 Throat and tonsil discomfort 

 Headache 

 Abdominal pain  

 Nausea  

 Vomiting 

 Diarrhea  
 
 
5. How to store Lamivudine 
 
 

 Store tablets below 30°C 

 Store oral solution below 25°C  



 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box 

 Discard oral solution after 1 month of opening it   

 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 الميفودينما هو  .1

 
. يستخدم لعالج اإللتهاب الكبدي فئة من األدوية تعرف بمثبطات النسخ العكسي للنيوكلييوزيدهو دواء ينتمي إلى  الميفودين

من خالل فيروس يسمى بالهباتيت ب. يمكن إستخدام الدواء عند المرضى البالغين الذين يعانون من  ب؛ إلتهاب يصيب الكبد
 كبد تالف لكن ال يزال يعمل طبيعياً، وأيضاً عند الذين يعانون من كبد ال يعمل بشكل طبيعي.

    
 الميفودينما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 
 الميفودينال تتناول     

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

 بها. 
 

 
 
 المحاذير واإلحتياطات    
 

 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت من رد فعل تحسسي مثل ضيق في التنفس، طفح جلدي، تورم في الوجه أو
  .في العنق

 الدواء قد يسبب بسوء في انزيمات الكبد عند التوقف من أخذه. لذلك، قد يطلب طبيبك فحوصات لمتابعة حالتك  هذا
 الصحية ومستوى انزيمات الكبد لديك لمدة أربعة أشهر على األقل وبعدها عند الحاجة.

  .قد يطلب طبيبك فحوصات مخبرية بإنتظام لتقييم مفعول الدواء على صحتك 

 ر طبيبك إن كنت تعاني من فيروس العوز المناعي البشري، حالة صحية تسبب بضعف المناعة وتسبب تأكد من إخبا
 التهابات عدة. 

  هذا الدواء ال يقلل من خطر نقل الفيروس لآلخرين، لذلك، عليك اإللتزام ببعض التوجيهات لحماية اآلخرين مثل
 بالدم، وإستعمال الواقي الذكري مع الشركاء الجنسين. تجنب إتصال السوائل والدم، عدم مشاركة اإلبر، عدم التطوع

      
  



 الميفودينواألدوية األخرى  
 
 

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

 

 ت تأخذ كالدريبين )يستخدم لعالج السرطان(. إذا كن 

  .)إذا كنت تأخذ أدوية تحتوي على الميفودين أو أمتريسيتابين )يستخدم في عالج فيروس العوز المناعي البشري 

  .إذا كنت تأخذ أدوية تحتوي على السوربيتول   
 

 
 

 الحمل والرضاعة
 

 
واإلنجاب. تأكدي من مالً، أو تخططين للحمل أخبري طبيبك إذا كنت حامالً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك ممكن أن تكونين حا
قد يعاودك اإللتهاب إذا توقفت عن أخذ الدواء  استشار الطبيب لمعرفة مخاطر وفوائد هذا الدواء على صحتك وصحة طفلك.

 أثناء فترة الحمل.
 
 

 القيادة وإستخدام اآلالت
 

قد يسبب عوارض جانبية يمكنها أن تؤثر على قدرتك على القيادة أو إستعمال اآلالت. تجنب القيادة أو إستعمال  الميفودين
    اآلالت إذا لم تكن تشعر بخير.  

 
 
 الميفودينكيف تتناول  .3
 
 

 
 ن:والبالغ

فشل شديد في الكلى للتمكن  ملغ مرة في اليوم. يستخدم الشراب الفموي إن كنت تعاني من 100ألولية المعتادة هي الجرعة ا
 من أخذ جرعات أقل. إستشر طبيبك إن كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

 

 ل الدواء مع أو بدون الطعامتناو .      

 من الماء تناول الدواء مع كوب كامل. 
 

 أكثر مما يجب الميفودين إذا تناولت    
قد تبين أن تناول كمية زائدة من الدواء ال يسبب بأعراض خطرة. انما، تأكد من إخبار طبيبك في حال أخذ جرعة أكثر مما 

 يجب.  
 

 الميفودينإذا 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 .التالية بشكل طبيعي بالجرعات
  

 الميفودينإذا توقفت عن تناول 



لذلك، قد  ستشر طبيبك. هذا الدواء قد يسبب سوء في إلتهاب الكبد عند توقفك ألخذ الدواء.الدواء قبل إن ت ال تتوقف عن أخذ
 أربعة أشهر على األقل وبعدها عند الحاجة.يطلب طبيبك فحوصات لمتابعة حالتك الصحية ومستوى انزيمات الكبد لديك لمدة 

 
 

 لالميفودين  آلثار الجانبية المحتملةا .4
 

 
 

بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي على 
 الفور إذا اختبرت األعراض التالية:

 حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو البلع أو التكلم،  أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو
   .بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق

  أعراض نقص في الصفيحات الدموية، مثل التأخر في التئام الجروح، كثرة وسهولة الحصول على كدمات، أو
 نزيف. 

 إرتفاع مستوى األسيد في الدم، مثل التنفس السريع، ألم في البطن، نعاس غير معتاد، ألم في العضل  أعراض
 وإسهال.      

 
 أعراض جانبية شائعة: 

  .إرتفاع انزيمات الكبد 

  .طفح جلدي وحكة 

  إرتفاع في مستوى الCPK  .)فحص مخبري لتقييم وجود ضرر في العضل أو القلب( 

  .ألم في العضل أو تشنجات 

  .تعب 

  .التهابات تنفسية 

  .ألم في الحنجرة 

  .ألم في الرأس 

  .ألم في البطن 

  .غثيان 

  .تقيؤ 

   .إسهال 
 

    المركز الوطني للتيقظ الدوائي والسالمة الدوائي -ر الجانبية المشتبه بها: المملكة العربية السعودية إلبالغ عن اآلثا
 

 
 الميفودينكيفية تخزين  .5
 
 
 

 درجة مئوية 30د درجة حرارة أدنى من عن إحفظ األقراص 

  درجة مئوية 25إحفظ الشراب عند درجة حرارة أدنى من 

  إحفظ الدواء بعيداً عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 ال تستخدم الدواء بعد إنتهاء الصالحية المذكورة على العلبة 

  واحد من فتحه.تخلص من الدواء الشراب بعد شهر 

 إحفظ الدواء في علبته األصلية لكي ال يتعرض للرطوبة 

 ال تأخذ حبوب تالفة 



    ال تتخلص من الدواء في مياه الصرف أو النفايات المنزلية 
 

  
 


