Package Leaflet: Information for the User
Propranolol hydrochloride 60mg, 80mg, 120mg, 160mg capsules, extended release*
Propranolol hydrochloride 10 mg, 20mg, 40 mg, 60mg, 80 mg film-coated tablets
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1. What Propranolol is and what it is used for
Propranolol belongs to a group of medicines called beta- blockers. It has effects on the heart and
circulation and also on other parts of the body.
Propranolol can be used for:
 Hypertension (high blood pressure)
 Angina (chest pain)
 Some arrhythmias (disorders of heart rhythm)
 Protection of the heart after a myocardial infarction (heart attack)
 Migraine
 Essential tremor (involuntary and rhythmic shaking)
 Certain thyroid conditions
 Hypertrophic cardiomyopathy (thickened heart muscle)
 Phaeochromocytoma (high blood pressure due to a tumour usually near the kidney)
 Bleeding in the oesophagus caused by high blood pressure in the liver.
2. What you need to know before you take Propranolol
Do not take Propranolol if you














are allergic (hypersensitive) to Propranolol hydrochloride or any of the other ingredients of
this medicine
have untreated/uncontrolled heart failure
have had a shock caused by heart problems
have severe heart defects a condition which may be treated by a pacemaker
suffer with heart conduction or rhythm problems
have a very slow or very uneven heart rate
have an increased acidity of the blood (metabolic acidosis)
are on a strict fasting diet
suffer from asthma, wheezing or any other breathing difficulties
suffer from untreated phaeochromocytoma (high blood pressure due to a tumor near the
kidney)
suffer from severe blood circulation problems
suffer from a tight, painful feeling in the chest in periods of rest (Prinzmetal’s angina)
have very low blood pressure

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Propranolol if you:
 Get allergic reactions to such things as insect stings.
 Have diabetes as Propranolol may change your normal response to low blood sugar, which
usually involves an increase in heart rate. Propranolol may cause low blood sugar levels even
in patients who are not diabetic.
 Have thyrotoxicosis. Propranolol may hide the symptoms of thyrotoxicosis.
 Have kidney or liver problems (including cirrhosis of the liver). If so, talk to your doctor
because you may need to have some check-ups during your treatment.
 Have heart problems.
 Suffer from muscle weakness (myasthenia gravis)
 Have conditions like chronic obstructive pulmonary disease and bronchospasm because the
use of Propranolol can aggravate these conditions.
 Use channel blockers with negative inotropic effects like verapamil and diltiazem
Other medicines and Propranolol
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take
any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Propranolol should not be used in combination with calcium channel blockers with negative inotropic
effects (e.g. verapamil, diltiazem), as it can lead to an exaggeration of these effects. This may result
in severe hypotension and bradycardia.
Other medicines which can cause problems when taken together with your medicine:
 Nifedipine, nisoldipine, nicardipine, isradipine, lacidipine (used to treat hypertension or
angina)
 Lidocaine (local anesthetic)
 Disopyramide, quinidine, amiodarone, propafenone and glycosides (to treat heart problems)
 Adrenaline (a heart stimulant)
 Ibuprofen and indomethacin (for pain and inflammation)
 Ergotamine, dihydroergotamine or rizatriptan (for migraine)
 Chlorpromazine and thioridazine (for certain psychiatric disorders)
 Cimetidine (for stomach problems)
 Rifampicin (for the treatment of tuberculosis)
 Theophylline (for asthma)
 Warfarin (to thin the blood) and hydralazine (for hypertension)
 Fingolimod (for treating multiple sclerosis)
 Fluvoxamine and barbiturates (to treat anxiety and insomnia)
 MAO inhibitors (to treat depression)
If you go into hospital to have an operation, tell the anesthetist or the medical staff that you are
taking Propranolol.

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. The use of this medicine is not recommended during pregnancy, unless
your doctor considers it essential. Breastfeeding is not recommended when
taking this medicine.
Driving and using machines
Your medicine is unlikely to affect your ability to drive or to operate machinery. However, some
people may occasionally feel dizzy or tired when taking Propranolol. If this happens to you, ask your
doctor for advice.

3. How to take Propranolol

Swallow your propranolol tablets with a drink of water before meals. Swallow whole. Do not chew.
Do not stop taking this medicine unless your doctor tells you to stop.
Adults
The following table shows the recommended dosages for an adult:

Recommended dose

Total daily
dosage
(Maximum)

Hypertension (high blood pressure)

Initially 40 mg two or three times
160 mg to 320
daily, which may be increased by 80
mg
mg per day at weekly intervals.

Angina (chest pains) and tremor

Initially 40 mg two to three times
120 mg to 240
daily, which may be increased by 40
mg
mg per day at weekly intervals.

Protection of the heart after a heart attack

Initially 40 mg four time a day and
after a few days changes to 80mg
twice a day

Migraine

Initially 40 mg two to three times
80 mg to 160
daily, which may be increased by 40
mg
mg per day at weekly intervals.

Arrhythmias (disorders of heart rhythm),
hyperthyroidism and thyrotoxicosis (certain
thyroid conditions) and hypertrophic
cardiomyopathy (thickened heart muscle)

10 to 40 mg three or four times daily

Phaeochromocytoma
Liver disease due to high blood pressure

160 mg

120 mg to 160
mg

Before an operation: 60 mg daily
30 mg to 60
Non-operable treatment dose: 30 mg
mg
daily
Initially 40mg twice daily, increasing 160 mg to 320
to 80mg twice daily
mg

Pediatric population
Propranolol can also be used to treat children with migraine and arrhythmias:



For migraine, the dose under the age of 12 is 20 mg two or three times daily and the adult
dose for children 12 years or older.
For arrhythmias, the dosage will be adjusted by the doctor according to the child’s age or
weight.

Older people
Older people should be started with the lowest dose. The optimum dose will be individually
determined by the doctor.
If you take more Propranolol than you should
If you have accidentally taken more than the prescribed dose, contact your nearest casualty
department or tell your doctor or pharmacist at once. Overdose causes an excessively slow heart
rate, too low blood pressure, heart failure and breathing difficulty with symptoms such as fatigue,
hallucinations, fine tremor, confusion, nausea, vomiting, body spasms, fainting or coma, low blood
sugar.
If you forget to take Propranolol
If you forget to take a dose, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for the
next dose, skip the missed dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

4. Possible side effects
Like all medicines, Propranolol can cause side effects, although not everyone gets
them.
The following symptoms may occur:

















Cold fingers and toes
The heart beating more slowly
Numbness and spasm in the fingers which is followed by warmth and pain (Raynaud’s
syndrome)
Disturbed sleep/nightmares
Fatigue
Breathlessness
Nausea, vomiting and diarrhea
Worsening of breathing difficulties
Heart failure
Swelling of the skin
Dizziness
Mood changes
Confusion
Hair loss (Alopecia)
Memory loss
Psychosis or hallucinations (disturbances of the mind)

5. How to store Propranolol





Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Do not use this medicine after the expiration date shown on the package.
This medicinal product does not require any special storage conditions.

* Dosage form and route of administration of Propranolol hydrochloride 60mg, 80mg, 120mg, 160mg
capsules, extended release should be prescribed according to therapeutic indication and disease
severity of each individual patient.
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النشرة الدوائية ،معلومات للمريض
بروبرانولول هيدروكلوريد  60مجم 80 ،مجم 120 ،مجم 160 ،مجم كبسوالت ،إطالة ممتدة *
بروبرانولول هيدروكلوريد  10مجم 20 ،مجم 40 ،مجم 60 ،مجم 80 ،مجم أقراص مغلفة
ماذا في هذه النشرة؟

 .1ما هو بروبرانولول وما هي دواعي استخدامه
 .2ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول بروبرانولول
 .3كيف تأخذ بروبرانولول
 .4اآلثار الجانبية المحتملة
 .5كيفية تخزين بروبرانولول
 .1ما هو بروبرانولول وما هي دواعي استخدامه
ينتمي بروبرانولول إلى مجموعة من األدوية تسمى حاصرات بيتا .له تأثيرات على القلب والدورة الدموية وكذلك على
أجزاء أخرى من الجسم.
يمكن استخدام بروبرانولول في:
 ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
 الذبحة الصدرية (ألم في الصدر)
 بعض عدم انتظام ضربات القلب (اضطرابات ضربات القلب)
 حماية القلب بعد احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية)
 صداع نصفي
 الرعاش مجهول السبب (االهتزاز الالإرادي والمنتظم)
 بعض أمراض الغدة الدرقية
 اعتالل عضلة القلب الضخامي (تضخم عضلة القلب)
 ورم القواتم (ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود ورم بالقرب من الكلية عادةً)
 نزيف في المريء ناتج عن ارتفاع ضغط الدم في الكبد.
 .2ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول بروبرانولول

ال تأخذ بروبرانولول إذا
 لديك حساسية على مادة بروبرانولول هيدروكلوريد أو على أي من المكونات األخرى لهذا الدواء
 لديك قصور القلب غير المعالج  /غير المنضبط
 لديك عيوب خطيرة في القلب وهي حالة يمكن عالجها بواسطة جهاز تنظيم ضربات القلب
 تعاني من مشاكل في توصيل القلب أو نظمه
 لديك معدل ضربات القلب بطيء جدًا أو غير منتظم جدًا
 لديك زيادة حموضة الدم (الحماض االستقالبي)
 تعاني من الربو أو الصفير أو أي صعوبات أخرى في التنفس
 تعاني من ورم القواتم غير المعالج (ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود ورم بالقرب من الكلى)
 تعاني من مشاكل شديدة في الدورة الدموية
 تعاني من إحساس ضيق ومؤلم في الصدر في فترات الراحة (ذبحة برنزميتال)
 لديك ضغط دم منخفض للغاية

المحاذير واإلحتياطات
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول بروبرانولول إذا:









لديك حساسية تجاه أشياء مثل لسعات الحشرات.
كنت مصاب بداء السكري ألن بروبرانولول قد يغير استجابتك الطبيعية النخفاض نسبة السكر في الدم  ،والذي
يتضمن عادة زيادة في معدل ضربات القلب .قد يتسبب بروبرانولول في انخفاض مستويات السكر في الدم حتى
في المرضى غير المصابين بالسكري.
لديك التسمم الدرقي .قد يخفي بروبرانولول أعراض التسمم الدرقي.
لديك مشاكل في الكلى أو الكبد (بما في ذلك تليف الكبد) .إذا كان األمر كذلك ،فتحدث إلى طبيبك ألنه قد تحتاج
إلى إجراء بعض الفحوصات أثناء العالج.
لديك مشاكل في القلب.
تعاني من ضعف العضالت (الوهن العضلي الوبيل)
لديك حاالت مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن والتشنج القصبي ألن استخدام بروبرانولول يمكن أن يؤدي إلى
تفاقم هذه الحاالت.
تستخدم حاصرات القنوات ذات التأثيرات السلبية المؤثر في التقلص العضلي مثل فيراباميل وديلتيازيم
األدوية األخرى والبروبرانولول
خرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ،بما
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ ً
في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

ال ينبغي استخدام بروبرانولول مع حاصرات قنوات الكالسيوم ذات التأثيرات السلبية للتقلص العضلي (مثل فيراباميل،
ديلتيازيم)  ،حيث يمكن أن يؤدي إلى تضخم هذه التأثيرات .قد يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم الشديد وبطء القلب.
األدوية األخرى التي يمكن أن تسبب مشاكل عند تناولها مع دوائك:
 نيفيديبين ،نيسولديبين ،نيكارديبين ،إيزراديبين ،السيديبين (يستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية)
 ليدوكائين (مخدر موضعي)
 ديسوبيراميد وكينيدين وأميودارون وبروبافينون وغليكوزيدات (لعالج مشاكل القلب)
 األدرينالين (منشط للقلب)
 اإليبوبروفين واإلندوميتاسين (لأللم وااللتهابات)
 اإلرغوتامين أو ثنائي هيدروأرغوتامين أو ريزاتريبتان (للصداع النصفي)
 كلوربرومازين وثيوريدازين (لعالج بعض االضطرابات النفسية)
 سيميتيدين (لمشاكل في المعدة).
 ريفامبيسين (لعالج السل).
 الثيوفيلين (للربو)
 وارفارين (لتسييل الدم) وهيدراالزين (الرتفاع ضغط الدم)
 فينجوليمود (لعالج التصلب المتعدد)
 فلوفوكسامين والباربيتورات (لعالج القلق واألرق)
 مثبطات أكسيداز أحادي األمين (لعالج االكتئاب)
إذا ذهبت إلى المستشفى إلجراء عملية ،أخبر طبيب التخدير أو الطاقم الطبي أنك تتناول بروبرانولول.

الحمل والرضاعة
إذا كنتي حامل أو مرضعة ،تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ،استشيري طبيبك أو
الصيدلي قبل تناول هذا الدواء .ال ينصح باستخدام هذا الدواء أثناء الحمل ،إال إذا رأى طبيبك أنه
ضروري .ال ينصح بالرضاعة الطبيعية عند تناول هذا الدواء.
القيادة واستخدام اآلالت
من غير المحتمل أن يؤثر دوائك على قدرتك على القيادة أو تشغيل اآلالت .ومع ذلك ،قد يشعر بعض الناس أحيانًا بالدوار
أو التعب عند تناول بروبرانولول .إذا حدث هذا لك ،فاطلب المشورة من طبيبك.

 .3كيف تأخذ بروبرانولول
ابتلع أقراص بروبرانولول مع شراب من الماء قبل الوجبات .ابتالع كامل .ال تمضغ .ال تتوقف عن تناول هذا الدواء ما لم
يخبرك طبيبك بالتوقف.
الكبار







ارتفاع ضغط الدم :في البداية  40مجم مرتين أو ثالث مرات يوميا ً ،والتي يمكن زيادتها بمقدار  80مجم في
اليوم على فترات أسبوعية.
الذبحة الصدرية (آالم في الصدر) ورعاش :في البداية  40مجم مرتين إلى ثالث مرات يوميا ً ،والتي يمكن
زيادتها بمقدار  40مجم يوميا ً على فترات أسبوعية.
حماية القلب بعد النوبة القلبية :في البداية  40مجم أربع مرات في اليوم وبعد بضعة أيام تتغير إلى  80مجم
مرتين في اليوم
عدم انتظام ضربات القلب 40-10 :مجم ثالث أو أربع مرات يوميا ً
ورم القواتم :قبل العملية 60 :مجم يومياً .جرعة العالج غير الجراحية 30 :مجم يوميا ً
أمراض الكبد نتيجة الرتفاع ضغط الدم :في البداية  40مجم مرتين يوميا ً وتزداد إلى  80مجم مرتين يوميا ً

األطفال
يمكن أيضًا استخدام بروبرانولول لعالج األطفال المصابين بالصداع النصفي وعدم انتظام ضربات القلب:



بالنسبة للصداع النصفي ،تكون الجرعة التي تقل عن  12عا ًما  20مجم مرتين أو ثالث مرات يوميًا وجرعة
البالغين لألطفال بعمر  12عا ًما أو أكبر.
في حالة عدم انتظام ضربات القلب ،يتم تعديل الجرعة من قبل الطبيب حسب عمر الطفل أو وزنه.

العجزة
يجب أن يبدأ كبار السن بأقل جرعة .يتم تحديد الجرعة المثلى بشكل فردي من قبل الطبيب.
إذا كنت تأخذ بروبرانولول أكثر مما ينبغي
إذا تناولت بالخطأ أكثر من الجرعة الموصوفة ،اتصل بأقرب قسم مصاب أو أخبر طبيبك أو الصيدلي في الحال تتسبب
الجرعة الزائدة في بطء معدل ضربات القلب بشكل مفرط ،وانخفاض شديد في ضغط الدم ،وفشل القلب ،وصعوبة في
التنفس مع أعراض مثل التعب  ،والهلوسة  ،والرعشة الدقيقة  ،واالرتباك  ،والغثيان  ،والقيء  ،وتشنجات الجسم ،
واإلغماء أو الغيبوبة  ،وانخفاض نسبة السكر في الدم.
إذا نسيت تناول بروبرانولول
إذا نسيت تناول جرعة ،خذها حالما تتذكرها .ومع ذلك ،إذا حان الوقت تقريبًا للجرعة التالية ،فتجاوز الجرعة الفائتة .ال
تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

 .4اآلثار الجانبية المحتملة

آثارا جانبية ،على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.
مثل جميع األدوية ،يمكن أن يسبب بروبرانولول ً
قد تحدث األعراض التالية:
 برودة أصابع اليدين والقدمين
 القلب ينبض بشكل أبطأ
 خدر وتشنج في األصابع يتبعه دفء وألم (متالزمة رينود)
 اضطراب النوم  /الكوابيس
 إعياء
 ضيق التنفس
 الغثيان والقيء واإلسهال
 تفاقم صعوبات التنفس
 سكتة قلبية
 انتفاخ الجلد
 الدوخة
 تغيرات في المزاج
 االلتباس
 تساقط الشعر (الثعلبة)
 فقدان الذاكرة
 الذهان أو الهلوسة (اضطرابات في العقل)
 .5كيفية تخزين بروبرانولول





احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.
ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المبين على العبوة.
ال يتطلب هذا المنتج الطبي أي شروط تخزين خاصة.

* يجب وصف شكل الجرعة وطريقة إعطاء بروبرانولول هيدروكلوريد  60مجم  80 ،مجم  120 ،مجم  160 ،مجم
كبسوالت ،إطالة ممتدة وفقًا لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة.
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