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  Atenolol 25 mg Tablets  

  Atenolol 50 mg Tablets  

  Atenolol 100 mg Tablets  

 

 

What is in this leaflet: 

 

 

 

1. What Atenolol Tablets are and what they are used for 

2. What you need to know before you take Atenolol Tablets 

3. How to take Atenolol Tablets 

4. Possible side effects 

5. How to store Atenolol Tablets 

 

1. What Atenolol Tablets are and what they are used for 

Atenolol tablets contain the active ingredient atenolol. Atenolol is one of a group of medicines called beta 

blockers.  

 

Atenolol Tablets are used to 

 Treat high blood pressure (hypertension) 

 Treat uneven heart beats (arrhythmias) 

 Help prevent chest pain characterized by a painful feeling of tightness in the chest (angina pectoris) 

 Protect the heart in the early treatment after a heart attack (myocardial infarction) 

 

It works by making your heart beat more slowly and with less force. 

 

2. What you need to know before you take Atenolol Tablets  

 

Do not take Atenolol Tablets 

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

 If you have ever had any of the following heart problems: 

o heart failure which is not under control  

o second- or third-degree heart block 

o very slow or very uneven heart beats, very low blood pressure or very poor circulation 

o If you have a tumor called phaeochromocytoma that is not being treated 

o If you have higher than normal levels of acid in your blood  

 

This medicine is not suitable for use in children. 

 

 

Warnings and precautions 

 

 

   Talk to your doctor before taking Atenolol tablets if: 

 You have asthma, wheezing or any other similar breathing problems, or you get allergic 

reactions, for example to insect stings.  

 You have a type of chest pain (angina) called Prinzmetal's angina. 



 You have poor blood circulation or controlled heart failure. 

 You have first-degree heart block. 

 You have diabetes.  

    You have thyrotoxicosis  

    You have problems with your kidneys.  

 

 

Other medicines and Atenolol Tablets 

 

 

You must consult your doctor if you are planning to combine Atenolol tablets with the medicines listed below: 

 Clonidine  

 Verapamil, diltiazem and nifedipine  

 Disopyramide, quinidine or amiodarone  

 Digoxin  

 Adrenaline, also known as epinephrine  

 Ibuprofen or indometacin  

 Insulin or medicines that you take by mouth for diabetes. 

 Medicines to treat nose or sinus congestion or other cold remedies. 

 

Operations 

If you go into hospital to have an operation, tell the anaesthetist or medical staff that you are taking 

Atenolol Tablets.  

If you are going to have an X-ray that involves using a substance containing iodine, please tell your doctor 

or dentist that you are taking Atenolol Tablets. 

 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

  

If you are pregnant, trying to become pregnant or are planning to have a baby, or are breast-feeding, talk to 

your doctor before taking this medicine.  

 

Driving and using machines 

 Your medicine is not likely to affect you being able to drive or use any tools or machines. If you feel dizzy 

or tired when taking this medicine, do not drive or use any tools or machines. 

 

 

3.  How to take Atenolol Tablets 

 

 

Treatment is initiated at a low quantity, e.g. 25 mg.  

 

Adults 

 High blood pressure (hypertension) 

The usual quantity for adults is 100 mg once a day 

 

 Certain types of chest pain (angina pectoris) 

The usual quantity for adults is 50–100 mg once a day  



 

 Certain heart rhythm disorders (arrhythmias) 

The usual quantity for adults is 50–100 mg once a day 

 

If you take more Atenolol Tablets than you should 

Symptoms of overdose include reduced heart rate, blood pressure, a feeling of tightness in chest due to cramps 

in the muscles surrounding the airways or sometimes loss of consciousness. 

 

If you forget to take Atenolol Tablets 

If you forget to take a dose of the Atenolol Tablet, take it as soon as you remember. 

 

If you stop taking Atenolol Tablets 

Do not stop taking Atenolol Tablets without talking to your doctor.  

 

 

4.  Possible side effects 

 

 

Like all medicines Atenolol Tablet can cause side effects, although not everybody gets them. 

 

Stop taking Atenolol tablets and see a doctor or go to hospital straight away if you notice any of the 

following serious side effects: 

 Allergic reactions: If you have an allergic reaction, see a doctor straight away. The signs may include 

raised lumps on your skin (weals), or swelling of your face, lips, mouth, tongue or throat. 

 An abnormal heart beat, feeling dizzy, tired or fainting. This could be signs of heart block. 

 Shortness of breath or having swollen ankles. These could be signs of heart failure or your heart failure 

getting worse. 

 

Common 

 You may notice that your pulse rate becomes slower while you are taking the tablets. This is normal, 

but if you are concerned, please tell your doctor about it. 

 Cold hands and feet. 

 Diarrhoea. 

 Feeling sick (nausea). 

 Feeling tired or aching and tired muscles. 

 

 

5.  How to store Atenolol Tablets 

 

 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 Do not store above 25°C. Store in a dry place. 

 Do not use your tablets after the expiry date stated on the label or carton.  

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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، النشرة  
 مجم 25أقراص أتينولول 

 مجم  50أقراص أتينولول  

 مجم 100أقراص أتينولول   

 

 

 
 :في هذه النشرةذا ما

 

 

 
 وما هي دواعي استعمالها أتينولولما هي أقراص . 1

 ما يجب أن تعرفه قبل تناول أقراص أتينولول. 2

 أقراص أتينولول تتناولكيف . 3

 الجانبية المحتملةاآلثار . 4

 لأتينولوكيفية تخزين أقراص . 5

 

 وما هي دواعي استعمالها أتينولولما هي أقراص . 1

 .هو واحد من مجموعة من األدوية تسمى حاصرات بيتا أتينولول. تحتوي أقراص أتينولول على المادة الفعالة أتينولول

 

 تستخدم أقراص أتينولول ل

 (ارتفاع ضغط الدم)عالج ارتفاع ضغط الدم • 

 (القلب نبضاتعدم انتظام )القلب  نبضاتعالج عدم انتظام • 

 (الذبحة الصدرية)المساعدة في منع ألم الصدر الذي يتميز بإحساس مؤلم بضيق في الصدر • 

 (احتشاء عضلة القلب)حماية القلب في العالج المبكر بعد النوبة القلبية • 

 

 .بشكل أبطأ وبقوة أقل إنه يعمل عن طريق جعل قلبك ينبض

 

 ما يجب أن تعرفه قبل تناول أقراص أتينولول. 2

 ال تتناول أقراص أتينولول

 ألتينولول أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء( شديدة حساسية)إذا كان لديك حساسية • 

 :إذا كنت تعاني من أي من مشاكل القلب التالية• 

o قصور القلب الذي ال يمكن السيطرة عليه 

o إحصار القلب من الدرجة الثانية أو الثالثة 

o  قلب بطيئة للغاية أو غير منتظمة ، وانخفاض شديد في ضغط الدم أو ضعف شديد في الدورة الدموية نبضات 

o إذا كنت تعاني من ورم يسمى ورم القواتم الذي لم يتم عالجه  

o إذا كان لديك مستويات حمضية أعلى من الطبيعي في دمك 

 

 .هذا الدواء غير مناسب لألطفال

 

 

 المحاذير واإلحتياطات    

 

 

 

 

 :تحدث إلى طبيبك قبل تناول أقراص أتينولول إذا   

 .الحشراتإذا كنت تعاني من الربو أو الصفير أو أي مشاكل تنفس أخرى مشابهة ، أو لديك تفاعالت حساسية ، مثل لسعات • 

 .يسمى ذبحة برنزميتال( الذبحة الصدرية)لديك نوع من ألم الصدر • 

 .لديك ضعف في الدورة الدموية أو قصور في القلب• 

 .لديك إحصار قلبي من الدرجة األولى• 

 .لديك مرض السكري• 

 لديك تسمم درقي• 

 .لديك مشاكل في الكلى• 

 

 

 األدوية األخرى وأقراص أتينولول

 

 

 :مع األدوية المذكورة أدناه أتينولولستشارة طبيبك إذا كنت تخطط لدمج أقراص يجب عليك ا

 كلونيدين• 



 فيراباميل وديلتيازيم ونيفيديبين• 

 ديسوبيراميد أو كينيدين أو أميودارون• 

 الديجوكسين• 

 األدرينالين ، المعروف أيًضا باسم اإلبينفرين• 

 إيبوبروفين أو إندوميتاسين• 

 .أو األدوية التي تتناولها عن طريق الفم لمرض السكرياألنسولين • 

 .أدوية لعالج احتقان األنف أو الجيوب األنفية أو عالجات البرد األخرى• 

 

 الجراحية عملياتال

 .إذا ذهبت إلى المستشفى إلجراء عملية جراحية ، أخبر طبيب التخدير أو الطاقم الطبي أنك تتناول أقراص أتينولول

 .ستجري أشعة سينية تتضمن استخدام مادة تحتوي على اليود ، فيرجى إخبار طبيبك أو طبيب األسنان أنك تتناول أقراص أتينولولإذا كنت 

 

 

 الحمل والرضاعة

 

 

 .حامالً أو تحاولين الحمل أو تخططين إلنجاب طفل أو مرضعة ، فتحدثي إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء يإذا كنت

 

 تآالالسياقة واستعمال 

إذا شعرت بدوار أو تعب أثناء تناول هذا الدواء ، فال يجوز السياقة أو . من غير المحتمل أن يؤثر دوائك على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آالت• 

 .استخدام أي أدوات أو آالت

 

 

 

 أقراص أتينولول تتناولكيف . 3

 

 

 

 .مجم 25يبدأ العالج بكمية منخفضة ، على سبيل المثال 

 

 البالغين

 (ارتفاع ضغط الدم)ارتفاع ضغط الدم • 

 مجم مرة في اليوم 100الكمية المعتادة للبالغين هي 

 

 (الذبحة الصدرية)أنواع معينة من آالم الصدر • 

 مجم مرة في اليوم 100-50الكمية المعتادة للبالغين 

 

 (القلب نبضاتعدم انتظام )القلب  نبضاتبعض اضطرابات • 

 مجم مرة في اليوم 100-50المعتادة للبالغين الكمية 

 

 أقراص أتينولول  من أكثر مما ينبغي إذا تناولت

القلب ، وضغط الدم ، والشعور بضيق في الصدر بسبب تقلصات في العضالت المحيطة بالممرات الهوائية أو  نبضاتتشمل أعراض الجرعة الزائدة انخفاض معدل 

 .في بعض األحيان فقدان الوعي

 

 إذا نسيت تناول أقراص أتينولول

 .، فتناولها حالما تتذكرها أتينولولإذا نسيت تناول جرعة من أقراص 

 

 إذا توقفت عن تناول أقراص أتينولول

 .ال تتوقف عن تناول أقراص أتينولول دون التحدث مع طبيبك

 

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

 

 

 .آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع أتينولول أقراصسبب تمثل جميع األدوية يمكن أن 

 

 :واستشر الطبيب أو اذهب إلى المستشفى على الفور إذا الحظت أيًا من اآلثار الجانبية الخطيرة التالية أتينولولتوقف عن تناول أقراص 

أو تورم في ( فتحات)د تشمل العالمات ظهور نتوءات مرتفعة على جلدك ق. إذا كان لديك رد فعل تحسسي ، فاستشر الطبيب على الفور: ردود الفعل التحسسية• 

 .وجهك أو شفتيك أو فمك أو لسانك أو حلقك

 .القلب احصارقد تكون هذه عالمات على . قلب غير طبيعية ، الشعور بالدوار ، التعب أو اإلغماء نبضات• 

 .القلب أو تفاقم قصور القلب قد تكون هذه عالمات على قصور. ضيق التنفس أو تورم الكاحلين• 

 

 شائع

 .هذا أمر طبيعي ، ولكن إذا كنت قلقًا ، فيرجى إخبار طبيبك بذلك. قد تالحظ أن معدل النبض لديك يصبح أبطأ أثناء تناول األقراص• 

 .برودة اليدين والقدمين• 

 .إسهال •



 (.الغثيان)الشعور بالغثيان • 

 .العضالتالشعور بالتعب أو الوجع وتعب • 

 

 

 

 أتينولولكيفية تخزين أقراص  .6

 

 

 

 .احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال •

 .تخزينها في مكان جاف. درجة مئوية 25ال يجوز التخزين فوق • 

 .ال تستخدم أقراصك بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على الملصق أو العلبة• 

 .مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزليةال تتخلص من األدوية في • 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   
لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
 


