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1. What Quetiapine is and what it is used for 

 
Quetiapine belongs to a group of medicines called anti-psychotics. Quetiapine can be used to treat 
several illnesses, such as: 
 

 Bipolar depression and major depressive episodes in major depressive disorder: where you 
feel sad. You may find that you feel depressed, feel guilty, lack energy, lose your appetite or 
can’t sleep. 

 Mania: where you may feel very excited, elated, agitated, enthusiastic or hyperactive or have 
poor judgment including being aggressive or disruptive. 

 Schizophrenia: where you may hear or feel things that are not there, believe things that are 
not true or feel unusually suspicious, anxious, confused, guilty, tense or depressed. 

 
When Quetiapine is being taken to treat major depressive episodes in major depressive disorder, it 
will be taken in addition to another drug being used to treat this illness. 
 

2. What you need to know before you take Quetiapine 

 
Do not take Quetiapine 

 

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

 if you are taking any of the following medicines:  
o Some medicines for HIV 
o Azole medicines (for fungal infections) 
o Erythromycin or clarithromycin (for infections) 
o Nefazodone (for depression) 

 
If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Quetiapine. 
 
Your doctor may continue to prescribe Quetiapine even when you feel better. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Warnings and precautions 
 

 
Talk to your doctor or pharmacist before taking Quetiapine: 

 if you, or someone in your family, have or have had any heart problems. 

 if you have low blood pressure. 

 if you have had a stroke, especially if you are elderly. 

 if you have problems with your liver. 

 if you have ever had a fit (seizure). 

 if you have diabetes or have a risk of getting diabetes. If you do, your doctor may check your 
blood sugar levels while you are taking Quetiapine. 

 if you know that you have had low levels of white blood cells in the past (which may or may 
not have been caused by other medicines). 

 if you are an elderly person with dementia (loss of brain function).  

 if you are an elderly person with Parkinson’s disease/parkinsonism. 

 if you or someone else in your family has a history of blood clots. 

 if you have or have had a condition where you stop breathing for short periods during your 
normal nightly sleep (called “sleep apnea”) and are taking medicines that slow down the 
normal activity of the brain (“depressants”). 

 if you have or have had a condition where you can’t completely empty your bladder (urinary 
retention), have an enlarged prostate, a blockage in your intestines, or increased pressure 
inside your eye.  

 if you have a history of alcohol or drug abuse. 
 

 

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

Do not take Quetiapine if you are taking any of the following medicines: 

 Some medicines for HIV. 

 Azole medicines (for fungal infections). 

 Erythromycin or clarithromycin (for infections). 

 Nefazodone (for depression). 
 
 
Tell your doctor if you are taking any of the following medicines: 

 Epilepsy medicines (like phenytoin or carbamazepine). 

 High blood pressure medicines. 

 Barbiturates (for difficulty sleeping). 

 Thioridazine or Lithium (other anti-psychotic medicines). 

 Medicines that have an impact on the way your heart beats, for example, drugs that can 
cause an imbalance in electrolytes (low levels of potassium or magnesium) such as diuretics 
(water pills) or certain antibiotics (drugs to treat infections). 

 Medicines that can cause constipation. 

 Medicines (called “anti-cholinergics”) that affect the way nerve cells function in order to 
treat certain medical conditions. 



 

Pregnancy and breastfeeding 
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or planning to 
have a baby ask your doctor for advice before taking this medicine. You should 
not take Quetiapine during pregnancy unless this has been discussed with your 
doctor. Quetiapine should not be taken if you are breastfeeding. 

 
The following symptoms which can represent withdrawal may occur in newborn babies of mothers 
that have used Quetiapine in the last trimester (last three months of their pregnancy): shaking, 
muscle stiffness and/or weakness, sleepiness, agitation, breathing problems, and difficulty in feeding. 
If your baby develops any of these symptoms you may need to contact your doctor. 
 
Driving and using machines 
Your tablets may make you feel sleepy. Do not drive or use any tools or machines until you know 
how the tablets affect you. 
 

 

 
 

3. How to take Quetiapine 
 

 
Your doctor will decide on your starting dose. The maintenance dose (daily dose) will depend on your 
illness and needs but will usually be between 150 mg and 800 mg. 
 

 You will take your tablets once a day. 

 Do not split, chew or crush the tablets. 

 Swallow your tablets whole with a drink of water. 

 Take your tablets without food (at least one hour before a meal or at bedtime, your doctor 
will tell you when). 

 Do not drink grapefruit juice while you are taking Quetiapine. It can affect the way the 
medicine works. 

 Do not stop taking your tablets even if you feel better, unless your doctor tells you. 
 
Use in children and adolescents 
Quetiapine should not be used by children and adolescents aged under 18 years. 
 
If you take more Quetiapine than you should 
If you take more Quetiapine than prescribed by your doctor, you may feel sleepy, feel dizzy and 
experience abnormal heart beats. Contact your doctor or nearest hospital straight away. Keep the 
Quetiapine tablets with you. 
 
If you forget to take Quetiapine 
If you forget to take a dose, take it as soon as you remember. If it is almost time to take the next 
dose, wait until then. Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet. 
 
If you stop taking Quetiapine 
If you suddenly stop taking Quetiapine, you may be unable to sleep (insomnia), or you may feel sick 
(nausea), or you may experience headache, diarrhea, being sick (vomiting), dizziness or irritability. 
Your doctor may suggest you reduce the dose gradually before stopping treatment. 
 
 



 

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

 
The following symptoms may occur: 

 Dizziness (may lead to falls), headache, dry mouth. 

 Feeling sleepy (this may go away with time, as you keep taking Quetiapine). 

 Discontinuation symptoms (symptoms which occur when you stop taking Quetiapine) include 
not being able to sleep (insomnia), feeling sick (nausea), headache, diarrhea, being sick 
(vomiting), dizziness and irritability.  

 Putting on weight. 

 Abnormal muscle movements. These include difficulty starting muscle movements, shaking, 

 feeling restless or muscle stiffness without pain. 

 Changes in the amount of certain fats (triglycerides and total cholesterol). 

 Rapid heartbeat. 

 Feeling like your heart is pounding, racing or has skipped beats. 

 Constipation, upset stomach (indigestion). 

 Feeling weak. 

 Swelling of arms or legs. 

 Low blood pressure when standing up.  

 Increased levels of sugar in the blood. 

 Blurred vision. 

 Abnormal dreams and nightmares. 

 Feeling irritated. 

 Disturbance in speech and language. 

 Thoughts of suicide and worsening of your depression. 

 Shortness of breath. 

 Vomiting (mainly in the elderly). 

 Fever. 

 Changes in the amount of thyroid hormones in your blood. 

 Decreases in the number of certain types of blood cells. 

 Increases in the amount of liver enzymes measured in the blood. 

 Increases in the amount of the hormone prolactin in the blood. 
 
The same side effects that may occur in adults may also occur in children and adolescents. 
 
The following side effects have been seen more often in children and adolescents or have not been 
seen in adults: 

 Increase in the amount of a hormone called prolactin, in the blood. Increases in the hormone 
prolactin could in rare cases lead to the following: 

 Increased appetite. 

 Vomiting. 

 Abnormal muscle movements. These include difficulty starting muscle movements, shaking, 

 feeling restless or muscle stiffness without pain. 

 Increase in blood pressure. 

 Feeling weak, fainting (may lead to falls).  

 Stuffy nose. 

 Feeling irritated. 



 

 
5. How to store Quetiapine 

 
 
 

 

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

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the container after EXP. The 
expiry date refers to the last day of that month. 

 Quetiapine does not require any special storage conditions. 
 

* Dosage form and route of administration of Quetiapine 25 mg, 100 mg, 200 mg and 300 mg film-
coated tablets 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 

 

 



ت للمريضمعلوما الدوائية، لنشرةا  
 مجم أقراص مغلفة * 300مجم و  200، مجم 100 مجم، 25كويتيابين
 مجم أقراص ممتدة المفعول 400، مجم 300مجم،  200مجم،  150 مجم،50 كويتيابين

 

 
 وما هي دواعي استخدامه ما هو كويتيابين. 1
 ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ كويتيابين. 2
 كيف تأخذ كويتيابين. 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 كيفية تخزين كويتيابين. 5
 

 ما هو كويتيابين وما هي دواعي استخدامه .1
 

، لعالج العديد من األمراض إلى مجموعة من األدوية تسمى مضادات الذهان. يمكن استخدام كويتيابين ينتمي كويتيابين
 مثل:

 

  االكتئاب ثنائي القطب ونوبات االكتئاب الرئيسية في اضطراب االكتئاب الشديد: حيث تشعر بالحزن. قد تجد أنك
 أو ال تستطيع النوم. تشعر باالكتئاب أو بالذنب أو تفتقر إلى الطاقة أو تفقد شهيتك

  أو سوء التقدير بالحماس الشديد، أو السعادة، أو االنفعال، أو الحماس أو النشاط المفرطالهوس: حيث قد تشعر ،
 بما في ذلك العدوانية أو االضطراب.

  الفصام: حيث قد تسمع أو تشعر بأشياء غير موجودة أو تصدق أشياء غير صحيحة أو تشعر بالريبة أو القلق أو
 االرتباك أو الذنب أو التوتر أو االكتئاب على نحو غير عادي.

 
، فسيتم تناوله باإلضافة إلى دواء ئيسية في اضطراب االكتئاب الشديدعندما يتم أخذ كويتيابين لعالج نوبات االكتئاب الر

 آخر يستخدم لعالج هذا المرض.
 

 

 
 ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ كويتيابين .2
 

 
 ال تأخذ كويتيابين

 

  أي من المكونات األخرى لهذا الدواء. على الكيتيابين أو علىإذا كان لديك حساسية 

 :إذا كنت تتناول أي من األدوية التالية 
 بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية •
 أدوية اآلزول )لاللتهابات الفطرية(. •
 االريثروميسين أو كالريثروميسين )للعدوى(. •
 )لالكتئاب( نيفازودون •

 
 .، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول كويتيابينإذا لم تكن متأكًدا

 
 قد يستمر طبيبك في وصف كويتيابين حتى عندما تشعر بتحسن.

 

 

 
 

 ماذا في هذه النشرة؟
 



 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 
 :تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول كويتيابين

 من أي مشاكل في القلب. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني أو عانيت 

 .إذا كان لديك ضغط دم منخفض 

 خاصة إذا كنت مسناً.إذا أصبت بسكتة دماغية ، 

 .إذا كان لديك مشاكل في الكبد 

 .)إذا كنت تعاني من نوبة )نوبة 

 فقد يقوم طبيبك بفحص مستويات ض لخطر اإلصابة به. إذا قمت بذلكإذا كنت مصابًا بمرض السكري أو معر ،
 .لدم أثناء تناولك كويتيابينالسكر في ا

  إذا كنت تعلم أن لديك مستويات منخفضة من خاليا الدم البيضاء في الماضي )والتي قد تكون أو ال تكون ناجمة
 عن أدوية أخرى(.

 .)إذا كنت شخًصا مسنًا مصابًا بالخرف )فقدان وظائف المخ 

 .إذا كنت شخًصا مسنًا مصابًا بمرض باركنسون / باركنسون 

 نت أنت أو أي شخص آخر في عائلتك لديه تاريخ من جلطات الدم.إذا ك 

  إذا كان لديك أو كان لديك حالة توقف فيها عن التنفس لفترات قصيرة أثناء نومك العادي ليالً )يسمى "توقف
 التنفس أثناء النوم"( وتتناول أدوية تبطئ النشاط الطبيعي للدماغ )"مثبطات"(.

 أو لديك تضخم في البروستاتا ، أو غ المثانة تماًما )احتباس البول(مكنك فيها إفراإذا كنت تعاني من حالة ال ي ،
 انسداد في األمعاء ، أو زيادة الضغط داخل عينك.

 .إذا كان لديك تاريخ من تعاطي الكحول أو المخدرات 
 

 

 وكويتيابين ألدوية األخرىا
 
 

، بما خًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرىأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ
 في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

 
 ال تأخذ كويتيابين إذا كنت تتناول أي من األدوية التالية:

 .بعض أدوية اإليدز 

 .)أدوية اآلزول )لاللتهابات الفطرية 

 .)االريثروميسين أو كالريثروميسين )لاللتهابات 

 ( نيفازودون.)لعالج االكتئاب 
 
 

 أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي من األدوية التالية:

 .)أدوية الصرع )مثل الفينيتوين أو الكاربامازيبين 

 .أدوية ارتفاع ضغط الدم 

 .)الباربيتورات )لصعوبة النوم 

 .)الثيوريدازين أو الليثيوم )أدوية أخرى مضادة للذهان 

  األدوية التي لها تأثير على طريقة ضربات قلبك ، على سبيل المثال ، األدوية التي يمكن أن تسبب اختالاًل في
اإللكتروليت )مستويات منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيسيوم( مثل مدرات البول )حبوب الماء( أو بعض 

 المضادات الحيوية )أدوية عالج االلتهابات(.

 ن تسبب اإلمساك.األدوية التي يمكن أ 

  األدوية )المسماة "مضادات الكولين"( التي تؤثر على طريقة عمل الخاليا العصبية من أجل عالج حاالت طبية
 معينة.



 

 الحمل والرضاعة
، اسألي طبيبك نين حامالً أو تخططين إلنجاب طفل، تعتقدين أنك قد تكوإذا كنت حامل أو مرضعة

للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء. يجب أال تأخذ كويتيابين أثناء الحمل ما لم تتم مناقشة 
 ذلك مع طبيبك. ال ينبغي أن يؤخذ كويتيابين إذا كنت مرضعة.

 
قد تحدث األعراض التالية التي يمكن أن تمثل االنسحاب عند األطفال حديثي الوالدة من األمهات اللواتي استخدمن 

، ثة األخيرة من الحمل(: االهتزاز، وتيبس العضالت و / أو الضعفكويتيابين في األشهر الثالثة األخيرة )األشهر الثال
، فقد تحتاج إلى ذا أصيب طفلك بأي من هذه األعراضفي تغذية. إ والنعاس ، واإلثارة ، ومشاكل التنفس ، وصعوبة

 االتصال بطبيبك.
 

 اآلالت القيادة واستخدام
قد تجعلك أقراصك تشعر بالنعاس. ال تقود السيارة أو تستخدم أي أدوات أو آالت حتى تعرف كيف تؤثر األجهزة اللوحية 

 عليك.
 

 

 كويتيابين كيف تأخذ .3
 

 

 
سيقرر طبيبك جرعة البدء. ستعتمد جرعة المداومة )الجرعة اليومية( على مرضك واحتياجاتك ولكنها عادة ما تكون بين 

 مجم. 800مجم و  150
 

 .سوف تتناول أقراصك مرة واحدة في اليوم 

 .ال تقسم أو تمضغ أو تسحق األقراص 

 .ابتلع األقراص كاملة مع الماء 

 سيخبرك طبيبك متى(.ة واحدة قبل الوجبة أو قبل النومألقل ساعتناول أقراصك بدون طعام )على ا ، 

  كويتيابينال تشرب عصير الجريب فروت أثناء تناول. 

 ما لم يخبرك طبيبك.تناول أقراصك حتى لو شعرت بتحسن ال تتوقف عن ، 
 

 األطفال والمراهقين
 عاًما. 18أعمارهم عن ال ينبغي أن يستخدم كويتيابين من قبل األطفال والمراهقين الذين تقل 

 
 إذا كنت تأخذ المزيد من كويتيابين مما يجب

، وتشعر بالدوار وتجربة دقات قلب غير طبيعية. ار كيتيابين أكثر مما وصفه طبيبك، فقد تشعر بالنعاسإذا تناولت عق
 اتصل بطبيبك أو أقرب مستشفى على الفور. احتفظ بأقراص كويتيابين معك.

 
 كويتيابينإذا نسيت تناول 

، انتظر حتى ذلك الحين. ال تأخذ ت تقريبًا لتناول الجرعة التالية، خذها حالما تتذكرها. إذا حان الوقإذا نسيت تناول جرعة
 جرعة مضاعفة لتعويض قرص منسي.

 
 إذا توقفت عن تناول كويتيابين

، أو قد تعاني من تشعر بالغثيان )الغثيان(، أو قد   تتمكن من النوم )األرقإذا توقفت فجأة عن تناول كويتيابين، فقد ال
الصداع أو اإلسهال أو المرض )القيء( أو الدوخة أو التهيج. قد يقترح طبيبك تقليل الجرعة تدريجياً قبل التوقف عن 

 العالج.
 
 
 



 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 

 
 قد تحدث األعراض التالية:

  جفاف الفم. ، صداع ،)قد يؤدي إلى السقوط(دوار 

 حيث تستمر في تناول عقار كويتيابيننعاس )قد يزول هذا مع مرور الوقتالشعور بال ،. 

 تشمل عدم القدرة على النوم )األرق(  أعراض التوقف )األعراض التي تحدث عند التوقف عن تناول كويتيابين
 والتهيج.والشعور بالغثيان )الغثيان( والصداع واإلسهال والمرض )القيء( والدوخة 

 .زيادة الوزن 

 شمل هذه صعوبة بدء حركات العضالت، والرجف حركات عضلية غير طبيعية. وت 

 .الشعور بالضيق أو تصلب العضالت دون ألم 

 .)التغيرات في كمية بعض الدهون )الدهون الثالثية والكوليسترول الكلي 

 .ضربات قلب سريعة 

 ات.الشعور بأن قلبك ينبض أو يتسابق أو يتخطى النبض 

 .)اإلمساك واضطراب المعدة )عسر الهضم 

 .الشعور بالضعف 

 .تورم في الذراعين أو الساقين 

 .انخفاض ضغط الدم عند الوقوف 

 .ارتفاع مستويات السكر في الدم 

 .عدم وضوح الرؤية 

 .أحالم وكوابيس غير طبيعية 

 .الشعور بالغضب 

 .اضطراب في الكالم واللغة 

 .خواطر انتحار وتفاقم اكتئابك 

 .ضيق في التنفس 

 .)القيء )خاصة عند كبار السن 

 .حمى 

 .تغيرات في كمية هرمونات الغدة الدرقية في الدم 

 .انخفاض في عدد أنواع معينة من خاليا الدم 

 .زيادة كمية إنزيمات الكبد المقاسة في الدم 

 .يزيد من كمية هرمون البروالكتين في الدم 
 

 دث عند البالغين أيًضا عند األطفال والمراهقين.قد تحدث نفس اآلثار الجانبية التي قد تح
 

 شوهدت اآلثار الجانبية التالية في كثير من األحيان لدى األطفال والمراهقين أو لم تظهر عند البالغين:

  زيادة كمية هرمون يسمى البروالكتين في الدم. يمكن أن تؤدي الزيادة في هرمون البروالكتين في حاالت نادرة
 إلى ما يلي:

 .زيادة الشهية 

 .القيء 

 شمل هذه صعوبة بدء حركات العضالت، والرجف حركات عضلية غير طبيعية. وت 

 .الشعور بالضيق أو تصلب العضالت دون ألم 

 .ارتفاع ضغط الدم 

 .)الشعور بالضعف واإلغماء )قد يؤدي إلى السقوط 

 .انسداد األنف 

 .الشعور بالغضب 



 

 
 كويتيابين كيفية تخزين .5
 

 
 

 

 الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال. احفظ هذا 

 يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم اء الصالحية المذكور على الحاوية. ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انته
 األخير من نفس الشهر.

 .ال يتطلب كويتيابين أي شروط تخزين خاصة 
 
مجم أقراص  300مجم ، و  200مجم ، و  100مجم ، و  25 يجب وصف شكل الجرعة وطريقة إعطاء كويتيابين* 

 مغلفة حسب الداللة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة.
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