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1. What Pizotifen is and what it is used for 

 
Pizotifen tablets belong to a group of medicines called antihistamines or antiserotonin agents. 
Pizotifen tablets are a migraine treatment. They may help to stop the effects of certain naturally 
occurring substances in your body called “serotonin”, “histamine” and “tryptamine” which are 
involved in causing some kinds of headache, including migraine. 
 

2. What you need to know before you take Pizotifen 

 
Do not take Pizotifen 

 

 If you are allergic (hypersensitive) to Pizotifen or any of the other ingredients in this medicine 

 If you are breasfeeding. 
 

 

 
Warnings and precautions 
 

Talk to your doctor or pharmacist before taking Pizotifen if you: 

 have glaucoma 

 have any condition that may cause retention of urine (e.g. an enlarged prostate gland)  

 have kidney or liver problems 

 have a history of epilepsy 

 are pregnant. 
 

 

Other medicines and Pizotifen 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription. 
 
Tell your doctor if you are taking any of the following medicines: 
 

 medicines to help you sleep or relax (including sleeping tablets, sedatives and antihistamine 
such as cold or hayfever tablets) 

 antihistamines (including common cold preparations) 

 medicines to lower blood pressure (e.g. guanethidine) 



 

Pregnancy and breastfeeding 
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning 
to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this 
medicine. 

 
Driving and using machines 
Pizotifen tablets may make you feel drowsy, make sure you are not affected before you drive or 
operate machinery. 
 

 

 
 

3. How to take Pizotifen 
 

 
Always take Pizotifen tablets exactly as your doctor has told you. If you are not sure, check with your 
doctor or pharmacist. 
You are advised not to drink alcohol with these tablets. 
 
Swallow the tablets with water. 
 
Adults and elderly: 1.5mg a day taken as a single dose at night or in three divided doses. Dosage 
should be adjusted up to a maximum of 4.5mg a day. Up to 3mg may be given as a single daily dose. 
 
Children (aged 2 years and over): Children can take up to 1.5mg of Pizotifen each day. This is three 
0.5mg tablets. This is usually best given in two or three smaller doses. Do not use the 1.5mg tablets 
for children. Do not give them more than 1mg in a single dose. This is two 0.5mg tablets. 
 
Renal and hepatic impairment: Caution is required in patients with renal or hepatic impairment and 
dosage adjustment may be necessary. 
 

 Swallow the tablets whole. Have a drink with them if this helps you to swallow. 

 If you take Pizotifen tablets once a day, take them in the evening a few hours before you go 
to bed as any drowsiness will help you to sleep. 

 If you take your tablets in two or three doses, spread them evenly through the day. 
 
If you take more Pizotifen than you should 
If you swallow a lot of tablets at the same time, contact your nearest hospital casualty department or 
tell your doctor immediately. Signs of an overdose include drowsiness, dizziness, fever, confusion, fits 
or excitement (particularly in children), difficulty in breathing or controlling movements, fast 
heartbeat, low blood pressure, dry mouth, feeling or being sick, blueness of the skin, coma or 
respiratory paralysis. 
 
If you forget to take Pizotifen 
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. If you forget to take a dose take it as 
soon as you remember it and then take the next dose at the right time. 
 



 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, Pizotifen can cause side effects, although not everyone gets them. 

 
Contact your doctor at once if you notice the following signs of an allergic reaction: rash, itching or 
swelling of the face, lips, throat or tongue. 
 
You may notice the following side effects: 

 increased appetite which may lead to weight gain. 

 drowsiness, 

 sleepiness 

 dizziness 

 dry mouth 

 feeling sick 

 tiredness 

 constipation. 
 
 

 

 
5. How to store Pizotifen 

 
 
 

 

 Keep out of the sight and reach of children. 

 Do not store above 25°C. 

 Do not use Pizotifen tablets after the expiry date stated on the label/carton/bottle. The 
expiry date refers to the last day of that month. 

 

* Dosage form and route of administration of Pizotifen Syrup 100ml should be prescribed according 
to therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 
 

 

 
 
 

 

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 

 

 



للمريض معلومات الدوائية، لنشرةا  
 مل * 100شراب بيزوتيفين 
 مجم أقراص 1.5مجم و  0.5بيزوتيفين 

 

 
 . ما هو بيزوتيفين وما هي دواعي استخدامه1
 . ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول بيزوتيفين2
 . كيف تأخذ بيزوتيفين3
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 . كيفية تخزين بيزوتيفين5
 

 هي دواعي استخدامهما هو بيزوتيفين وما  .1
 

 تنتمي أقراص بيزوتيفين إلى مجموعة من األدوية تسمى مضادات الهيستامين أو عوامل مضادات السيروتونين.
أقراص بيزوتيفين هي عالج للصداع النصفي. قد تساعد في وقف آثار بعض المواد التي تحدث بشكل طبيعي في جسمك 

بتامين" والتي تشارك في التسبب في بعض أنواع الصداع ، بما في ذلك تسمى "السيروتونين" و "الهيستامين" و "التر
 الصداع النصفي.

 
 

 

 
 ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول بيزوتيفين .2

 

 
 ال تتناول بيزوتيفين

 

 إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بيزوتيفين أو أي من المكونات األخرى في هذا الدواء 

  الطبيعية.إذا كنت تقومين بالرضاعة 
 

 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 :إذا بيزوتيفينول تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تنا

  
 

 تعاني من الجلوكوما 

 )لديك أي حالة قد تسبب احتباس البول )مثل تضخم غدة البروستاتا 

 لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد 

 لديك تاريخ من الصرع 

 حامل 
 

 

 
 

 ماذا في هذه النشرة؟
 



 

 وبيزوتيفينألدوية األخرى ا
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما 

 في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
 

 أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي من األدوية التالية:

  األدوية التي تساعدك على النوم أو االسترخاء 

 في ذلك مستحضرات الزكام( مضادات الهيستامين )بما 

 )األدوية لخفض ضغط الدم )مثل غوانيثيدين 
 

 

 الحمل والرضاعة
أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو  إذا كنت حامل

 الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.
 

 
 اآلالت القيادة واستخدام

 بيزوتيفين تشعر بالنعاس ، تأكد من عدم تأثرك قبل القيادة أو تشغيل اآلالت.قد تجعلك أقراص 
 

 

 
 بيزوتيفينكيف تأخذ  .3
 

 

 تناول دائًما أقراص بيزوتيفين تماًما كما أخبرك طبيبك. إذا لم تكن متأكًدا ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي.
 يُنصح بعدم شرب الكحول مع هذه األقراص.

 
 الماء.ابتلع األقراص مع 

 
ملغ يومياً تؤخذ كجرعة وحيدة ليالً أو على ثالث جرعات مقسمة. يجب تعديل الجرعة بحد  1.5 الكبار وكبار السن:

 ملغ كجرعة يومية واحدة. 3مجم في اليوم. يمكن إعطاء ما يصل إلى  4.5أقصى 
 

يفين كل يوم. هذا هو ثالثة أقراص مجم من بيزوت 1.5يمكن لألطفال تناول ما يصل إلى  األطفال )بعمر سنتين فأكثر(:
ملغ  1.5ملغ. عادة ما يكون من األفضل إعطاء هذا في جرعتين أو ثالث جرعات أصغر. ال تستخدم أقراص  0.5

 ملغ. 0.5ملغ في جرعة واحدة. هذا عبارة عن قرصين  1لألطفال. ال تعطهم أكثر من 
 

صابين بقصور كلوي أو كبدي وقد يكون من الضروري يجب توخي الحذر عند المرضى الم القصور الكلوي والكبدي:
 تعديل الجرعة.

 

 .ابتلع األقراص كاملة. تناول مشروبًا معهم إذا كان هذا يساعدك على البلع 

  إذا كنت تتناول أقراص بيزوتيفين مرة واحدة في اليوم ، فتناولها في المساء قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى
 ك على النوم.الفراش ألن أي نعاس سيساعد

 .إذا كنت تتناول أقراصك على جرعتين أو ثالث جرعات ، وزعها بالتساوي خالل اليوم 
 

 إذا تناولت بيزوتيفين أكثر مما ينبغي
إذا ابتلعت الكثير من األقراص في نفس الوقت ، فاتصل بأقرب قسم إصابة في المستشفى أو أخبر طبيبك على الفور. 

صعوبة في التنفس أو  ،أو اإلثارة النعاس ، والدوخة ، والحمى ، واالرتباك ، والنوباتتشمل عالمات الجرعة الزائدة 
 ، زرقة الجلد ، غيبوبة أو شلل تنفسي.في الحركات ، سرعة ضربات القلبالتحكم 

 
 إذا نسيت تناول بيزوتيفين

بمجرد أن تتذكرها ثم تناول الجرعة ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. إذا نسيت تناول جرعة ، فتناولها 
 التالية في الوقت المناسب.



 

 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 

 مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب بيزوتيفين آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.
 

جلدي أو حكة أو تورم في الوجه أو الشفتين اتصل بطبيبك على الفور إذا الحظت العالمات التالية لرد فعل تحسسي: طفح 
 أو الحلق أو اللسان.

 
 قد تالحظ اآلثار الجانبية التالية:

 هية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزنزيادة الش 

 النعاس 

 دوار 

 فم جاف 

 الشعور بالمرض 

 التعب 

 إمساك 
 

 

 
 بيزوتيفينكيفية تخزين  .5
 

 

 

  ًعن أنظار ومتناول أيدي األطفاليحفظ بعيدا  

 درجة مئوية 25يجوز التخزين فوق  ال 

  ال تستخدم أقراص بيزوتيفين بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على الملصق / الكرتون / الزجاجة. يشير
 تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.

 
لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض مل وفقًا  100* يجب تحديد شكل الجرعة وطريقة إعطاء بيزوتيفين شراب 

 على حدة.

 

 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني

  webmaster@sfda.gov.sa البريد االلكتروني

 

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء

 حي النفال   -( الطريق الدائري الشمالي 3292)

 1الوحدة رقم 

 6288 - 13312الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 


