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Escitalopram tablets 5 mg, 10 mg, 20 mg    
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1. What Escitalopram is and what it is used for 
 

 

 Escitalopram belongs to a group of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). These medicines act on the 
serotonin-system in the brain by increasing the serotonin level. Disturbances in the serotonin-system are considered an important 
factor in the development of depression and related diseases. 

 Escitalopram is used to treat depression (major depressive episodes) and anxiety disorders (such as panic disorder with or without 
agoraphobia, social anxiety disorder, generalised anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder). It may take a couple of weeks 
before you start to feel better. 

 Continue to take Escitalopram, even if it takes some time before you feel any improvement in your condition.  

 You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse. 
 

2. What you need to know before you use Escitalopram 
 
Do not use Escitalopram 
 

 If   you   are   allergic to Escitalopram   or any   of   the   other   ingredients in   this medicine 

 If you are born with or have had an episode of abnormal heart rhythm (seen at ECG; an examination to evaluate how the heart is 
functioning).    

 
 
Warnings and precautions 
 

 
You   should   let   your   doctor   know: 

 if you have epilepsy. Treatment with Escitalopram should be stopped if seizures occur for the same time or if there is an increase in 
the seizure frequency 

 if you suffer from impaired liver or kidney function. Your doctor may need to adjust your dosage. 

 if you have diabetes. Treatment with Escitalopram may alter glycaemic control. Insulin and/or oral hypoglycaemic dosage may need 
to be adjusted. 

 If you have a decreased level of sodium in the blood. 

 if you have a tendency to easily develop bleedings or bruises. 

 if you are receiving electroconvulsive treatment. 

 If you have coronary heart disease. 

 If you suffer or have suffered from heart problems or have recently had a heart attack. 

 If you have a low resting heart-rate and/or you know that you may have salt depletion as a result of prolonged severe diarrhoea and 
vomiting (Being sick) or usage of diuretics (water tablets). 

 If you experience a fast or irregular heartbeat, fainting, collapse or dizziness on standing up, which may indicate abnormal functioning 
of the heart rate. 

 If you have or have previously had eye problems, such as certain kinds of glaucoma (increased pressure in the eye). 
 

 
Other medicines and Escitalopram 
 

 
 
Inform your doctor about the medicines you are taking, especially mention to you doctor if you are taking: 

 ”Non-selective monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)”, containing phenelzine, iproniazid, isocarboxazid, nialamide, and 
tranylcypromine as active ingredients. If you have taken any of these medicines you will need to wait 14 days before you start taking 
Escitalopram. After stopping Escitalopram you must allow 7 days before taking any of these medicines. 

 “Reversible, selective MAO-A inhibitors”, containing moclobemide (used to treat depression). 

 “Irreversible MAO-B inhibitors”, containing selegiline (used to treat Parkinson’s disease). These increase the risk of side effects. 

 The antibiotic linezolid. 

 Lithium (used in the treatment of manic-depressive disorder) and tryptophan.  Imipramine and desipramine (both used to treat 
depression). 

 Sumatriptan and similar medicines (used to treat migraine) and tramadol (used against severe pain). These increase the risk of side 
effects. 

 Cimetidine, lansoprazole and omeprazole (used to treat stomach ulcers), fluconazole (used to treat fungal infections), fluvoxamine 
(antidepressant) and ticlopidine (used to reduce the risk of stroke). These may cause increased blood levels of escitalopram. 



 St. John's Wort (Hypericum perforatum) - an herbal remedy used for depression. 

 Acetylsalicylic acid and non-steroidal anti-inflammatory drugs (medicines used for pain relief or to thin the blood, so called anti-
coagulant). These may increase bleeding-tendency. 

 Warfarin, dipyridamole, and phenprocoumon (medicines used to thin the blood, so called anti-coagulant). Your doctor will probably 
check the coagulation time of your blood when starting and discontinuing Escitalopram in order to verify that your dose of anti-
coagulant is still adequate. 

 Mefloquine (used to treat Malaria), bupropion (used to treat depression) and tramadol (used to treat severe pain) due to a possible 
risk of a lowered threshold for seizures. 

 Neuroleptics (medicines to treat schizophrenia, psychosis) and antidepressants (tricyclic antidepressants and SSRIs) due to a possible 
risk of a lowered threshold for seizures. 

 Flecainide, propafenone, and metoprolol (used in cardiovascular diseases) clomipramine, and nortriptyline (antidepressants) and 
risperidone, thioridazine, and haloperidol (antipsychotics). The dosage of Escitalopram may need to be adjusted. 

 Medicines that decrease blood levels of potassium or magnesium, as these conditions increase the risk of life-threatening heart 
rhythm disorder. 
 

Children and adolescents  
 

Escitalopram should normally not be used for children and adolescents under 18 years. 
 

 
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. Do not take Escitalopram if you are pregnant or breastfeeding, unless you and your doctor have 
discussed the risks and benefits involved. 
 

 If you take Escitalopram during the last 3 months of your pregnancy you should be aware that the following effects may be seen in 
your newborn baby: trouble with breathing, bluish skin, fits, body temperature changes, feeding difficulties, vomiting, low blood 
sugar, stiff or floppy muscles, vivid reflexes, tremor, jitteriness, irritability, lethargy, constant crying, sleepiness and sleeping 
difficulties. If your newborn baby has any of these symptoms, please contact your doctor immediately. 
 

Driving and using machines 
 

You are advised not to drive a car or operate machinery until you know how Escitalopram affects you. 
 
3. How to use Escitalopram 
 

 
Always take Escitalopram exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.  
 
Adults  
 
Depression  
The normally recommended dose of Escitalopram is 10 mg taken as one daily dose. 
The dose may be increased by your doctor to a maximum of 20 mg per day.  
 
Panic disorder  
The starting dose of Escitalopram is 5 mg as one daily dose for the first week before increasing the dose to 10 mg per day.  
The dose may be further increased by your doctor to a maximum of 20 mg per day.  
 
Social anxiety disorder  
The normally recommended dose of Escitalopram is 10 mg taken as one daily dose. 
 Your doctor can either decrease your dose to 5 mg per day or increase the dose to a maximum of 20 mg per day, depending on how you 
respond to the medicine.  
 
Generalised anxiety disorder  
The normally recommended dose of Escitalopram is 10 mg taken as one daily dose.  
The dose may be increased by your doctor to a maximum of 20 mg per day. 
 
 Obsessive-compulsive disorder 
 The normally recommended dose of Escitalopram is 10 mg taken as one daily dose.  
The dose may be increased by your doctor to a maximum of 20 mg per day. 
 
 Elderly patients (above 65 years of age)  
The recommended starting dose of Escitalopram is 5 mg taken as one daily dose.  
The dose may be increased by your doctor to 10 mg per day.  
 
Use in children and adolescents 
 Escitalopram should not normally be given to children and adolescents.  
 
How to take the tablets 
 

 You can take Escitalopram with or without food.  

 Swallow the tablet with some water. 

  Do not chew them, as the taste is bitter.If necessary, you can divide the tablets by firstly placing the tablet on a flat surface with the 
score facing upwards. The tablets may then be broken by pressing down on each end of the tablet, using both forefingers 

 



If you take more Escitalopram than you should 
 
Contact your doctor or nearest hospital emergency department immediately. Do this even if there are no signs of discomfort. Some of the signs 
of an overdose could be dizziness, tremor, agitation, convulsion, coma, nausea, vomiting, change in heart rhythm, decreased blood pressure 
and change in body fluid/salt balance. Take the Escitalopram box/container with you when you go to the doctor or hospital. 
 
If you forget to take Escitalopram 
 
Do not take a double dose to make up for forgotten doses. If you do forget to take a dose, and you remember before you go to bed, take it 
straight away. Carry on as usual the next day. If you only remember during the night, or the next day, leave out the missed dose and carry on as 
usual. 
 

 
4. Possible side effects 
 
 

 
Stop using the product and seek immediate medical attention if  
 

 Swelling   of   the   face,   lips,   tongue   or   throat which   may   cause   difficulty   in   breathing   or swallowing   
 

Common side effects  
 

 Blocked or runny nose (sinusitis) 

 Decreased or increased appetite 

 Anxiety, restlessness, abnormal dreams, difficulties falling asleep, feeling sleepy, dizziness, yawning, tremors, prickling of the skin 

 Diarrhoea, constipation, vomiting, dry mouth 

 Increased sweating 

 Pain in muscle and joints (arthralgia and myalgia) 

 Sexual disturbances (delayed ejaculation, problems with erection, decreased sexual drive and women may experience difficulties 
achieving orgasm) 

 Fatigue, fever 

 Increased weight  
 

Uncommon side effects  
 

 Nettle rash (urticaria), rash, itching (pruritus) 

 Grinding one’s teeth, agitation, nervousness, panic attack, confusion 

 Disturbed sleep, taste disturbance, fainting (syncope) 

 Enlarged pupils (mydriasis), visual disturbance, ringing in the ears (tinnitus) 

 Loss of hair 

 Excessive menstrual bleeding 

 Irregular menstrual period 

 Decreased weight 

 Fast heart beat 

 Swelling of the arms or legs 

 Nosebleeds  
 
5. How to store Escitalopram 

 
 
 

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

 Do not use Escitalopram after the expiry date, which is stated on the label or carton after EXP. The expiry date refers to the last 
day of that month.  

 This medicine does not require any special storage conditions. 

 Do not throw away any medicine 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 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
 

 ملغ 20ملغ و  10ملغ،  5أقراص إسيتالوبرام 
 

 
 ماذا في هذه النشرة

 
 

 وما هي دواعي استعماله   إسيتالوبرامما هو . 1
   إسيتالوبرامما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام . 2
   إسيتالوبرامكيفية استخدام . 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
  إسيتالوبرامكيفية تخزين . 5
  

 
 وما هي دواعي استعماله  إسيتالوبرامما هو . 1
 

 
 (. SSRIsينتمي إسيتالوبرام إلى مجموعة من مضادات االكتئاب تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين االنتقائية )• 
 طريق زيادة مستوى السيروتونين. تعتبر االضطرابات في تعمل هذه األدوية على نظام السيروتونين في الدماغ عن   
 نظام السيروتونين عامالً مهًما في تطور االكتئاب واألمراض ذات الصلة.  
 يستخدم إسيتالوبرام لعالج االكتئاب )نوبات االكتئاب الرئيسية( واضطرابات القلق )مثل اضطراب الهلع مع أو بدون • 
 اعي واضطراب القلق العام واضطراب الوسواس القهري(. قد يستغرق األمر رهاب الخالء واضطراب القلق االجتم  
 أسبوعين قبل أن تبدأ في الشعور بالتحسن.  
 ، حتى لو استغرق األمر بعض الوقت قبل أن تشعر بأي تحسن في حالتك. إسيتالوبراماستمر في تناول • 
 عر بسوء.يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا كنت تش• 
 
 إسيتالوبرامما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 إسيتالوبرامال تستخدم 
 
 أو أي من المكونات األخرى في هذا الدواء إسيتالوبرامإذا كان لديك حساسية من • 
 عمل القلب(. إذا ولدت أو عانيت من نوبة غير طبيعية في ضربات القلب )تظهر في مخطط كهربية القلب ؛ فحص لتقييم كيفية• 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 يجب أن تخبر طبيبك بما يلي:
 في حالة حدوث نوبات في نفس الوقت أو إذا كان  إسيتالوبرامإذا كنت تعاني من الصرع. يجب إيقاف العالج باستخدام • 
 هناك زيادة في وتيرة النوبات  
 طبيبك إلى تعديل جرعتك. إذا كنت تعاني من خلل في وظائف الكبد أو الكلى. قد يحتاج• 
 التحكم في نسبة السكر في الدم. قد يلزم تعديل  إسيتالوبرامإذا كنت تعاني من مرض السكري. قد يغير العالج باستخدام • 
 جرعة األنسولين و / أو جرعة سكر الدم عن طريق الفم.   
 إذا كان لديك انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم.• 
 صابة بنزيف أو كدمات بسهولة.إذا كان لديك ميل لإل• 
 إذا كنت تتلقى العالج بالصدمات الكهربائية.• 
 إذا كنت تعاني من مرض القلب التاجي.• 
 إذا كنت تعاني أو عانيت من مشاكل في القلب أو أصبت بنوبة قلبية مؤخًرا.• 
 تعاني من نفاد الملح نتيجة لإلسهال الشديدإذا كان لديك معدل ضربات قلب منخفض أثناء الراحة و / أو كنت تعلم أنك قد • 
 والقيء لفترات طويلة )المرض( أو استخدام مدرات البول )أقراص الماء(.  

 إذا كنت تعاني من سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها ، أو اإلغماء ، أو االنهيار ، أو الدوار عند الوقوف ، مما قد يشير• 
 لب.إلى عمل غير طبيعي لمعدل ضربات الق  

 إذا كنت تعاني أو عانيت من قبل من مشاكل في العين ، مثل أنواع معينة من الجلوكوما )زيادة الضغط في العين(.• 
 

 
 األدوية األخرى وإسيتالوبرام

 
 

 
 أخبر طبيبك عن األدوية التي تتناولها ، وال سيما ذكر طبيبك إذا كنت تتناول:

 (" ، التي تحتوي على فينيلزين ، إبرونيازيد ، إيزوكاربوكسازيد ،MAOIs) مثبطات مونوامين أوكسيديز غير االنتقائية• "
 نياالميد ، وترانيلسيبرومين كمكونات فعالة. إذا كنت قد تناولت أيًا من هذه األدوية ، فسوف تحتاج إلى االنتظار لمدة    

 أيام قبل تناول أي من هذه األدوية. 7جب أن تنتظر ، ي إسيتالوبراميوًما قبل البدء في تناول إسيتالوبرام. بعد التوقف عن تناول  14   
 االنتقائية القابلة للعكس" ، التي تحتوي على موكلوبميد )يستخدم لعالج االكتئاب(. MAO-Aمثبطات • "
 غير القابلة للعكس" ، التي تحتوي على سيليجيلين )تستخدم لعالج مرض باركنسون(. هذه تزيد من  MAO-Bمثبطات • "
 ر الجانبية.مخاطر اآلثا   
 .linezolidالمضاد الحيوي • 
 إيميبرامين و ديسيبرامين )يستخدم كالهما لعالج االكتئاب(.• الليثيوم )المستخدم في عالج اضطراب الهوس االكتئابي( والتربتوفان. • 
 الشديدة(. هذه تزيد  سوماتريبتان واألدوية المماثلة )المستخدمة لعالج الصداع النصفي( والترامادول )يستخدم ضد اآلالم• 
 اآلثار الجانبية.  من مخاطر  

 سيميتيدين ، النسوبرازول وأوميبرازول )يستخدم لعالج قرحة المعدة( ، فلوكونازول )يستخدم لعالج االلتهابات الفطرية( ، • 
 ذه زيادة مستويات فلوفوكسامين )مضاد لالكتئاب( ، تيكلوبيدين )يستخدم لتقليل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية(. قد تسبب ه

 .إسيتالوبرامالدم من   



 عالج عشبي يستخدم لعالج االكتئاب. -( Hypericum perforatumعشبة سانت جون )• 
 حمض أسيتيل الساليسيليك واألدوية غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات )األدوية المستخدمة لتسكين اآلالم أو لتسييل الدم ، • 
 قد تزيد هذه من قابلية النزيف.ما يسمى بمضادات التخثر(.   
 وارفارين ، وديبيريدامول ، وفينبروكومون )أدوية تستخدم لتسييل الدم ، وتسمى أيًضا مضادات التخثر(. من المحتمل أن• 
 من أجل التحقق من أن جرعتك من مضادات التخثر ال تزال كافية. إسيتالوبراميقوم طبيبك بفحص وقت تخثر دمك عند بدء وإيقاف   
  ميفلوكين )يستخدم لعالج المالريا( ، بوبروبيون )يستخدم لعالج االكتئاب( وترامادول )يستخدم لعالج اآلالم الشديدة( •
 بسبب خطر محتمل لحد أدنى من النوبات.  

 مضادات الذهان )أدوية لعالج الفصام والذهان( ومضادات االكتئاب )مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات ومثبطات استرداد • 
 السيروتونين االنتقائية( بسبب خطر محتمل لحد أدنى من النوبات.  
 فليكاينيد وبروبافينون وميتوبرولول )المستخدمة في أمراض القلب واألوعية الدموية( كلوميبرامين ونورتريبتيلين• 
 إلى تعديل. الوبرامإسيت)مضادات االكتئاب( وريسبيريدون وثيوريدازين وهالوبيريدول )مضادات الذهان(. قد تحتاج جرعة  

 األدوية التي تقلل من مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الدم ، ألن هذه الحاالت تزيد من خطر اإلصابة باضطراب • 
 ضربات القلب الذي يهدد الحياة.  
 

 األطفال والمراهقون
 

 عاًما. 18ال ينبغي استخدام إسيتالوبرام عادة لألطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 
 

 
 الحمل والرضاعة

 
 
 إذا كنت حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. • 
 إذا كنت حامالً أو مرضعة ، إال إذا ناقشت أنت وطبيبك المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها. إسيتالوبرامال تأخذي   
 
 نت تتناول إسيتالوبرام خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل ، فيجب أن تدرك أن التأثيرات التالية قد تظهر على طفلكإذا ك• 
 حديث الوالدة: صعوبة في التنفس ، جلد مزرق ، نوبات ، تغيرات في درجة حرارة الجسم ، صعوبات في التغذية ، قيء ،   

 ف العضالت ، ردود الفعل الحية ، الهزة ، العصبية ، التهيج ، الخمول ، البكاء انخفاض نسبة السكر في الدم ، تيبس أو ضع  
 المستمر ، النعاس وصعوبات النوم. إذا كان طفلك حديث الوالدة يعاني من أي من هذه األعراض ، يرجى االتصال بطبيبك على الفور.  
 

 السياقة واستعمال الماكنات
 

 الت حتى تعرف كيف يؤثر إسيتالوبرام عليك.يُنصح بعدم قيادة السيارة أو تشغيل اآل
 

 
 
 إسيتالوبرامكيفية استخدام . 3
   

 
 تماما كما أخبرك طبيبك. يجب عليك مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا. إسيتالوبرامدائما تناول 

 
 الكبار

 
 كآبة

 ملغ تؤخذ كجرعة يومية واحدة. 10هي  إسيتالوبرامالجرعة المعتادة الموصى بها من 
 مجم كحد أقصى في اليوم. 20قد يقوم طبيبك بزيادة الجرعة إلى 

 
 اضطراب الهلع

 ملغ في اليوم. 10ملغ كجرعة يومية واحدة في األسبوع األول قبل زيادة الجرعة إلى  5هي  إسيتالوبرامجرعة البدء من 
 مجم في اليوم. 20قد يقوم طبيبك بزيادة الجرعة إلى حد أقصى 

 
 اضطراب القلق االجتماعي

 ملغ تؤخذ كجرعة يومية واحدة. 10هي  إسيتالوبرامالجرعة المعتادة الموصى بها من 
مجم كحد أقصى يوميًا ، اعتماًدا على كيفية استجابتك  20مجم في اليوم أو زيادة الجرعة إلى  5يمكن لطبيبك إما خفض جرعتك إلى  

 للدواء.
 

 ق المعمماضطراب القل
 ملغ تؤخذ كجرعة يومية واحدة. 10هي  إسيتالوبرامالجرعة المعتادة الموصى بها من 
 مجم كحد أقصى في اليوم. 20قد يقوم طبيبك بزيادة الجرعة إلى 

 
 اضطراب الوسواس القهري 
 ملغ تؤخذ كجرعة يومية واحدة. 10هي  إسيتالوبرامالجرعة المعتادة الموصى بها من  

 مجم كحد أقصى في اليوم. 20ك بزيادة الجرعة إلى قد يقوم طبيب
 
 سنة( 65المرضى المسنون )فوق  

 ملغ تؤخذ كجرعة واحدة يوميا. 5هي  إسيتالوبرامجرعة البدء الموصى بها من 
 مجم في اليوم. 10قد يقوم طبيبك بزيادة الجرعة إلى 

 
 استخدم في األطفال والمراهقين

 
 رام لألطفال والمراهقين.ال ينبغي عادةً إعطاء إسيتالوب 
 

 كيف تأخذ األقراص
 
 يمكنك تناول إسيتالوبرام مع أو بدون طعام.• 
 ابتلع القرص مع بعض الماء.• 
 ال تمضغها ، ألن الطعم مر ، إذا لزم األمر ، يمكنك تقسيم األقراص عن طريق وضع القرص أوالً على سطح مستٍو مع توجيه• 



 األقراص عن طريق الضغط على كل طرف من طرفي الجهاز اللوحي ، باستخدام كال السببتين النقاط ألعلى. يمكن بعد ذلك كسر  
 

 أكثر مما ينبغي إسيتالوبرامإذا كنت تأخذ المزيد من 
 

اتصل بطبيبك أو أقرب قسم طوارئ في المستشفى على الفور. افعل ذلك حتى لو لم تكن هناك عالمات عدم الراحة. بعض عالمات 
الجرعة الزائدة يمكن أن تكون الدوخة ، والرعشة ، واإلثارة ، والتشنج ، والغيبوبة ، والغثيان ، والتقيؤ ، وتغير في نظم القلب ، 

معك عندما تذهب إلى الطبيب أو  إسيتالوبرامر في توازن سوائل الجسم / الملح. خذ صندوق / حاوية وانخفاض ضغط الدم ، وتغي
 المستشفى.

 
 إذا نسيت تناول إسيتالوبرام

 
ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات المنسية. إذا نسيت أن تأخذ جرعة ، وتذكرت قبل الذهاب إلى الفراش ، فتناولها على الفور. 

 لمعتاد في اليوم التالي. إذا كنت تتذكر فقط أثناء الليل أو في اليوم التالي ، فاترك الجرعة الفائتة واستمر كالمعتاد.استمر كا
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 توقف عن استخدام المنتج واطلب العناية الطبية الفورية إذا

 
 يسبب صعوبة في التنفس أو البلعانتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق مما قد • 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة
 
 انسداد أو سيالن األنف )التهاب الجيوب األنفية(• 
 قلة الشهية أو زيادتها• 
 القلق ، واألرق ، واألحالم غير الطبيعية ، وصعوبة النوم ، والشعور بالنعاس ، والدوخة ، والتثاؤب ، والرعشة ، وخز الجلد.• 
 ، اإلمساك ، القيء ، جفاف الفماإلسهال • 
 زيادة التعرق• 
 ألم في العضالت والمفاصل )ألم مفصلي وألم عضلي(• 
 االضطرابات الجنسية )تأخر القذف ، ومشاكل االنتصاب ، وانخفاض الدافع الجنسي ، وقد تواجه النساء صعوبات في• 
 تحقيق النشوة الجنسية(  

 التعب والحمى• 
 زيادة الوزن• 
 

 جانبية غير شائعةأعراض 
 
 طفح جلدي )شرى( ، طفح جلدي ، حكة )حكة(• 
 صرير األسنان ، الهياج ، العصبية ، نوبة الهلع ، التشوش• 
 اضطراب النوم واضطراب التذوق واإلغماء )اإلغماء(• 
 اتساع حدقة العين )توسع حدقة العين( ، اضطراب بصري ، طنين في األذنين )طنين(• 
 تساقط الشعر• 
 نزيف حاد في الدورة الشهرية• 
 عدم انتظام الدورة الشهرية• 
 انخفاض الوزن• 
 سرعة ضربات القلب• 
 تورم الذراعين أو الساقين• 
 نزيف في األنف• 
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 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.• 
. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم EXPبعد تاريخ انتهاء الصالحية ، المدون على الملصق أو الكرتون بعد  إسيتالوبرامال تستخدم • 

 األخير من نفس الشهر.
 ال يتطلب هذا الدواء أي شروط تخزين خاصة.• 
 ال تتخلص من أي دواء في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. • 
 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد
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