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4. Possible side effects 

5. How to store Nizatidine 

1. What Nizatidine is and what it is used for 

Nizatidine belongs to a group of medicines called H2-receptor antagonists (anti-ulcer medicines), which 

reduce the amount of acid in your stomach. 

This medicine is used to: 

 heal and stop ulcers in the stomach, or the part where it empties into the small intestine 

 heal and stop problems caused by acid in the gullet (esophagus) or too much acid in the 

stomach. This can cause pain or discomfort known as indigestion, acid reflux or heartburn 

 prevent ulcers which may be caused by NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) treatment 

i.e. ibuprofen, diclofenac -often used to treat arthritis 

 stop these ulcers from coming back. 

2. What you need to know before you take Nizatidine 

Do not take Nizatidine:  

 if you are allergic to nizatidine or any of the other ingredients of this medicine  

 if you have taken a similar anti-ulcer medicine before and you suffered an unusual or allergic 

reaction. An allergic reaction may include rash, itching, difficulty breathing or swelling of the 

face, lips, throat or tongue.  

 

Warnings and precautions 

Talk to your doctor or pharmacist before taking Nizatidine: 

 

 if you have liver or kidney problems.  



 

Other medicines and Nizatidine 

 

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

This includes medicines obtained without a prescription.  

 a medicine called a salicylate (i.e. aspirin), normally used to relieve minor aches and pains. 

 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 

your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. 

 

3. How to take Nizatidine 

 

 

Adults (including older people) 

 

 For stomach or duodenal ulcers: The recommended dose is 150 mg in the morning and 150 mg 

in the evening or 300 mg taken as a single dose in the evening for 4 weeks. If your ulcer has not 

fully healed after 4 weeks, your doctor will treat you for a further 4 weeks. If you are also taking 

a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), the recommended dose is the same as above. 

 To treat indigestion, acid reflux, heartburn: The recommended dose is 150 mg to 300 mg taken 

twice a day for up to 12 weeks. 

 To prevent ulcers coming back: The recommended dose is 150 mg taken in the evening. 

 Patients with kidney problems: Your doctor may change the dose. If you have kidney problems, 

your doctor may prescribe a lower or less frequent dose. 

 It is important that you keep taking the medicine until you finish the full course of treatment. 

 

Use in children and adolescents: Nizatidine should not be given to children or adolescents. 

 

 

4. Possible side effects of Nizatidine 

 

 



Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. If you notice 

any of these while taking this medicine, stop taking this medicine and see your doctor straight away or 

go to your nearest hospital emergency department immediately: 

 any kind of skin rash or 'hives' (small itchy spots), boils or sore lips, swelling of the face, lips, 

tongue, throat or other parts of the body, fever, sudden wheezing and coughing, uttering or 

tightness of the chest, chest pain, feeling faint and difficulty breathing due to an allergic reaction 

 yellowing of the whites of the eyes or skin, dark urine, pale colored bowel movements, itching 

due to problems with your liver 

 bruising more easily, bleeding, particularly of the mouth and nose, or bruising under the skin. In 

severe cases, blood in the urine or feces and headaches due to low platelets in your blood 

 frequent infections such as fever, severe chills, sore throat or mouth ulcers due to lack of white 

blood cells 

These side effects are rare but serious. You may need medical attention. Other possible side effects 

include: sweating and sleepiness 

 

5. How to store Nizatidine 

 

 

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

 Do not store above 25°C. 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton or container after 

'EXP'. The expiry date refers to the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how 

to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environmen 
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 ة: معلومات للمستخدمدوائينشرة الال
 

 مجم كبسوالت صلبة 150نيزاتيدين 

 ملغ كبسوالت ، صلبة 300نيزاتيدين 

 

 
 ما هو في هذه النشرة؟

 
 
 

 النيزاتيدين وما هي دواعي استعماله. ما هو 1
 . ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول النيزاتيدين2
 . كيف تأخذ نيزاتيدين3
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 . كيفية تخزين النيزاتيدين5
 
 . ما هو النيزاتيدين وما هي دواعي استعماله1

 والتي تقلل من كمية الحمض في معدتك. ،ادة للقرحةينتمي نيزاتيدين إلى مجموعة من األدوية تسمى األدوية المض
 يستخدم هذا الدواء من أجل:

 يشفي ويوقف القرحات في المعدة أو الجزء الذي يفرغ فيه األمعاء الدقيقة• 
يداوي ويوقف المشاكل التي يسببها الحمض في المريء أو كثرة الحمض في المعدة. يمكن أن يسبب هذا األلم أو عدم الراحة • 
 لمعروف باسم عسر الهضم أو ارتداد الحمض أو حرقة المعدةا

منع القرحة التي قد تسببها مضادات االلتهاب غير الستيرويدية )األدوية غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات( مثل • 
 غالبًا ما تستخدم لعالج التهاب المفاصل -إيبوبروفين وديكلوفيناك 

 منع هذه القرحة من العودة.• 
 
 ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول النيزاتيدين .2

 ال تتناول نيزاتيدين:
 إذا كان لديك حساسية من النيزاتيدين أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء• 
إذا تناولت من قبل دواًء مضاًدا للقرحة وعانيت من رد فعل غير عادي أو حساسية. قد يشمل رد الفعل التحسسي طفح جلدي • 

 أو صعوبة في التنفس أو تورم في الوجه أو الشفتين أو الحلق أو اللسان. أو حكة
 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 
 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول نيزاتيدين:

 إذا كان لديك مشاكل في الكبد أو الكلى.• 
 

 
 

 األدوية األخرى والنيزاتيدين

 

أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. وهذا يشمل األدوية التي يتم الحصول  خبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناولأ
 عليها بدون وصفة طبية.

 دواء يسمى الساليسيالت )أي األسبرين( ، وعادة ما يستخدم لتخفيف اآلالم واألوجاع الطفيفة.• 



 
 الحمل والرضاعة

 
 

 
و تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة إذا كنت حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أ

 قبل تناول هذا الدواء.
 

 
 
 . كيف تأخذ نيزاتيدين3
 

 

 لكبار )بما في ذلك كبار السن(ا
مجم كجرعة  300مجم في المساء أو  150مجم في الصباح و  150لقرحة المعدة أو االثني عشر: الجرعة الموصى بها هي • 

أسابيع أخرى. إذا كنت  4أسابيع ، فسوف يعالجك طبيبك لمدة  4أسابيع. إذا لم تلتئم القرحة تماًما بعد  4ة في المساء لمدة وحيد

 تتناول أيًضا عقاًرا مضاًدا لاللتهاب غير ستيرويدي، فإن الجرعة الموصى بها هي نفسها المذكورة أعاله.
 مجم مرتين في اليوم  300مجم إلى  150عدة: الجرعة الموصى بها لعالج عسر الهضم واالرتجاع الحمضي وحرقة الم• 
 أسبوًعا. 12لمدة تصل إلى   
 مجم في المساء. 150للوقاية من عودة القرحة: الجرعة الموصى بها هي • 
يصف  المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى: قد يقوم طبيبك بتغيير الجرعة. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ، فقد• 

 لك طبيبك جرعة أقل أو أقل تكراًرا.
 من المهم أن تستمر في تناول الدواء حتى تنتهي من دورة العالج الكاملة.• 
 

 : ال ينبغي إعطاء نيزاتيدين لألطفال أو المراهقين.االستخدام لدى األطفال والمراهقين
 

 
 . اآلثار الجانبية المحتملة للنيزاتيدين4
 
 

 
i 

، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا الحظت أيًا من هذه مثل جميع األدوية 
أثناء تناول هذا الدواء ، فتوقف عن تناول هذا الدواء واستشر طبيبك على الفور أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى 

 على الفور:
و "خاليا النحل" )بقع صغيرة مثيرة للحكة( ، دمامل أو التهاب في الشفتين ، تورم في أي نوع من أنواع الطفح الجلدي أ• 

الوجه ، والشفتين ، واللسان ، والحلق أو أجزاء أخرى من الجسم ، والحمى ، والسعال والصفير المفاجئ ، واللفظ أو ضيق في 
 تحسسي ألم في الصدر ، وشعور باإلغماء ، وصعوبة في التنفس نتيجة لرد فعل -

 اصفرار بياض العينين أو الجلد ، والبول الداكن ، وشحوب لون حركات األمعاء ، والحكة بسبب مشاكل في الكبد• 
الكدمات بسهولة أكبر ، والنزيف ، وخاصة في الفم واألنف ، أو كدمات تحت الجلد. في الحاالت الشديدة يكون الدم في البول • 

 صفائح الدموية في الدمأو البراز والصداع بسبب انخفاض ال
 التهابات متكررة مثل الحمى والقشعريرة الشديدة والتهاب الحلق أو تقرحات الفم بسبب نقص خاليا الدم البيضاء• 

 هذه اآلثار الجانبية نادرة ولكنها خطيرة. قد تحتاج إلى عناية طبية. تشمل اآلثار الجانبية المحتملة األخرى: التعرق والنعاس
 
 
 
 
 



 
 

 خزين النيزاتيدين. كيفية ت5
 
 
 
 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.• 
 درجة مئوية. 25ال يجوز التخزين فوق • 
 ". يشير تاريخ انتهاءEXPال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على الكرتون أو الحاوية بعد "• 
 لشهر.الصالحية إلى اليوم األخير من نفس ا   
ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم • 

 تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.
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