
 

 

Package leaflet: Information for the user 

Atomoxetine 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg hard capsules 

 

 

What is in this leaflet 

 

 

1. What Atomoxetine is and what it is used for 

2. What you need to know before you take Atomoxetine 

3. How to take Atomoxetine 

4. Possible side effects 

5. How to store Atomoxetine 

 

1. What Atomoxetine is and what it is used for 

Atomoxetine is used to treat attention-deficit and hyperactivity disorder (ADHD).  

It is used: 

 in children over six years of age 

 in adolescents 

 in adults 

It is not for use as a treatment for ADHD in children under 6 years of age as it is not 

known if the medicine works or is safe in these people. 

In adults, this medicine is used to treat ADHD when the symptoms are very troublesome 

and affect your work or social life and when you have had symptoms of the disease as a 

child. 

 

2. What you need to know before you take Atomoxetine 

Do not take Atomoxetine if you 

 Are allergic to atomoxetine or any of the other ingredients of this medicine 

 Took a medicine known as a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), for example 

phenelzine, in the last two weeks 

 Have an eye disease called narrow-angle glaucoma (increased pressure in 

your eye) 

 Have serious problems with your heart which may be affected by an increase in 

heart rate and/or blood pressure, as this may be an effect of Atomoxetine 

 Have serious problems with the blood vessels in your brain - such as a stroke, 

swelling and weakening of part of a blood vessel (aneurysm) or narrow or 

blocked blood vessels 

 Have a tumor of your adrenal gland (phaeochromocytoma) 

 

 

Warnings and precautions 

 

 

Both adult and children should be aware of the following warnings and precautions. Talk 

to your doctor or pharmacist before taking Atomoxetine if you have: 

 thoughts about killing yourself or trying to kill yourself 

 problems with your heart (including heart defects) or an increased heartbeat 

 high blood pressure 

 low blood pressure 

 problems with sudden changes in your blood pressure or your heart rate 

 cardiovascular disease or past medical history of stroke 

 liver problems 

 mania and agitation 

 aggressive feelings 

 unfriendly and angry feelings 

 a history of epilepsy or have had seizures for any other reason 

 different moods than usual (mood swings) or feel very unhappy 

 hard-to-control, repeated twitching of any parts of the body or you repeat 

sounds and words 

Important information about the content of the capsules 

Do not open Atomoxetine capsules because the contents of the capsule can irritate 

the eye. If the contents of the capsules come into contact with the eye, the affected 

eye should be flushed immediately with water, and medical advice obtained.  

 

 

Other medicines and Atomoxetine 

 

 

Do not take Atomoxetine with medicines called MAOIs (monoamine oxidase inhibitors) 

used for depression.  

If you are taking any of the following medicines, check with your doctor or pharmacist 

before taking Atomoxetine: 

 medicines that increase blood pressure or are used to control blood pressure 

 medicines such as antidepressants, for example imipramine, venlafaxine, 

mirtazapine, fluoxetine and paroxetine 

 some cough and cold remedies which contain medicines that can affect 

blood pressure 

 some medicines used to treat mental health conditions 

 medicines that are known to increase the risk of seizures 

 some medicines that cause Atomoxetine to stay in the body for longer than 

normal  

 salbutamol 

 

Pregnancy and breastfeeding 

It is not known if this medicine can affect an unborn baby or pass into 

breast milk. 

 This medicine should not be used during pregnancy, unless your doctor has 

advised you to do so. 

 You should either avoid taking this medicine if you are breastfeeding or 

discontinue breastfeeding. 

 If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant, are planning 

to have a baby or planning to breast-feed your baby, ask your doctor or 

pharmacist for advice before taking this medicine. 

Driving and using machines 

You may feel tired, sleepy or dizzy after taking Atomoxetine. You should be careful if you 

are driving a car or operating machinery until you know how Atomoxetine affects you. If 

you feel tired, sleepy or dizzy you should not drive or operate machinery. 



 

 

 

 

3. How to take Atomoxetine 

 

 

 

Children should not take this medicine without the help from an adult. If you are 

taking Atomoxetine once a day and experience sleepiness or feel sick, your doctor may 

change your treatment schedule to twice a day. 

 

Oral use 

The capsules should be swallowed whole, either with or without food. 

The capsules should not be opened and the contents inside the capsules should not 

be removed and taken in any other way. 

How much to take 

If you are a child or adolescent (6 years or older): 

 Body weight up to 70 kg: a starting total daily dose of 0.5mg per kg of body 

weight for a minimum of 7 days.  

 Body weight over 70 kg: a starting total daily dose of 40mg for a minimum of 

7 days.  

Adults 

Atomoxetine should be started at a total daily dose of 40mg for a minimum of 7 days.  

If you take more Atomoxetine than you should 

The most commonly reported symptoms accompanying overdoses are gastrointestinal 

symptoms, sleepiness, dizziness, tremor, and abnormal behaviour. 

If you forget to take Atomoxetine 

If you miss a dose, you should take it as soon as possible, but you should not take more 

than your total daily dose in any 24-hour period. Do not take a double dose to make 

up for a forgotten dose. 

If you stop taking Atomoxetine 

If you stop taking Atomoxetine there are usually no side effects but your ADHD 

symptoms may return.  

 

 

4. Possible side effects 

 

 

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets 

them. Although some people get side effects most people find that Atomoxetine 

helps them. Some side effects could be serious. If you have any of the side effects 

below, see a doctor straight away. 

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) 

 feeling or having a very fast heartbeat, abnormal rhythms of the heart 

 thinking about or feeling like killing yourself 

 feeling aggressive 

 feeling unfriendly and angry (hostility) 

 mood swings or mood changes 

 serious allergic reaction with symptoms of 

 swelling of the face and throat 

 difficulty breathing 

 hives (small raised, itchy patches of skin) 

 seizures 

 psychotic symptoms including hallucinations (hearing voices or seeing things 

which are not there), believing things that are not true or being suspicious 

Children and adolescents aged under 18 have an increased risk of side effects such 

as: 

 thinking about or feeling like killing yourself (may affect up to 1 in 100 

people) 

 mood swings or mood changes (may affect up to 1 in 10 people) 

Adults have a reduced risk (may affect up to 1 in 1,000 people) of side effects such 

as: 

 seizures 

 psychotic symptoms including hallucinations 

 

Effects on growth 

Some children experience reduced growth (weight and height) when they start taking 

Atomoxetine. However, with long-term treatment, children recover to the weight 

and height for their age range. 

  

 

5. How to store Atomoxetine 

 

 

 

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 carton and blister 

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 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 

 



 

 

 

 

 

 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
 ةمجم الصلب 100مجم ،  80مجم ،  60مجم ،  40مجم ،  25مجم ،  18مجم ،  10كبسوالت أتوموكسيتين 

 
 

 في هذه النشرة ذاما

 

 

 

 وما هي دواعي استخدامه أتوموكستينما هو . 1

 ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول أتوموكستين. 2

 أتوموكستين تتناولكيف . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة .4

 كيفية تخزين أتوموكستين. 5

 
 وما هي دواعي استخدامه أتوموكستينما هو . 1

 (.ADHD)لعالج اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط  أتوموكستينيستخدم 

 :يتم استخدامها

 في األطفال فوق سن السادسة• 

 عند المراهقين• 

 في البالغين• 

سنوات ألنه من غير المعروف ما  6فرط الحركة ونقص االنتباه لدى األطفال دون سن ال يستخدم كعالج الضطراب 

 .إذا كان الدواء آمنًا لدى هؤالء األشخاص

في البالغين ، يستخدم هذا الدواء لعالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه عندما تكون األعراض مزعجة للغاية 

 .ما تكون لديك أعراض المرض عندما كنت طفالً وتؤثر على عملك أو حياتك االجتماعية وعند

 

 ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول أتوموكستين. 2

 أتوموكستين إذا كنت تتناولال 

 لديك حساسية من أتوموكستين أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء• 

المثال فينيلزين ، في األسبوعين ، على سبيل ( MAOI)تناولت دواًء يُعرف باسم مثبط أوكسيديز أحادي األمين • 

 الماضيين

 (زيادة الضغط في عينك)لديك مرض في العين يسمى المياه الزرقاء ضيقة الزاوية • 

أو ضغط الدم ، حيث قد يكون هذا من تأثير  /القلب و  نبضاتلديك مشاكل خطيرة في قلبك قد تتأثر بزيادة معدل • 

 أتوموكسيتين

مثل السكتة الدماغية والتورم وضعف جزء من األوعية  -األوعية الدموية في دماغك لديك مشاكل خطيرة في • 

 أو تضيق أو انسداد األوعية الدموية( تمدد األوعية الدموية)الدموية 

 (ورم القواتم)لديك ورم في الغدة الكظرية • 

 

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

 

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي . يرات واالحتياطات التاليةيجب أن يكون كل من البالغين واألطفال على دراية بالتحذ

 :قبل تناول أتوموكستين إذا كان لديك

 أفكار حول قتل نفسك أو محاولة قتل نفسك• 

 القلب نبضاتأو زيادة ( بما في ذلك عيوب القلب)مشاكل في القلب • 

 ضغط دم مرتفع •

 ضغط دم منخفض •

 القلب نبضاتمشاكل مع التغيرات المفاجئة في ضغط الدم أو معدل • 

 أمراض القلب واألوعية الدموية أو التاريخ الطبي السابق للسكتة الدماغية• 

 مشاكل في الكبد •

 الهوس واالنفعاالت• 

 المشاعر العدوانية• 

 مشاعر غير ودية وغاضبة• 

 آخر وجود تاريخ من الصرع أو حدوث نوبات ألي سبب• 

 أو الشعور بالحزن الشديد( تقلبات مزاجية)حاالت مزاجية مختلفة عن المعتاد • 

 الوخز المتكرر الذي يصعب السيطرة عليه في أي جزء من أجزاء الجسم أو تكرار األصوات والكلمات• 

 

 معلومات مهمة عن محتوى الكبسوالت

إذا المست محتويات الكبسوالت العين ، . تهيج العين ال تفتح كبسوالت أتوموكستين ألن محتويات الكبسولة يمكن أن

 .يجب شطف العين المصابة على الفور بالماء ، والحصول على المشورة الطبية

 

 

 

 أتوموكستيناألدوية األخرى و 

 

 

 

 .المستخدمة لالكتئاب( مثبطات مونوامين أوكسيديز) MAOIsأتوموكستين مع أدوية تسمى  تتناولال 

 :من األدوية التالية ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أتوموكستينإذا كنت تتناول أيًا 

 األدوية التي ترفع ضغط الدم أو تستخدم للتحكم في ضغط الدم• 

 األدوية مثل مضادات االكتئاب ، على سبيل المثال إيميبرامين وفينالفاكسين وميرتازابين وفلوكستين وباروكستين• 

 التي تحتوي على أدوية يمكن أن تؤثر على ضغط الدم بعض عالجات السعال والبرد• 

 بعض األدوية المستخدمة في عالج حاالت الصحة النفسية• 

 األدوية التي من المعروف أنها تزيد من مخاطر النوبات• 

 بعض األدوية التي تسبب بقاء أتوموكستين في الجسم لفترة أطول من المعتاد• 

 السالبوتامول• 

 

 

 

 الحمل والرضاعة

 

 

 .ن غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء يمكن أن يؤثر على الجنين أو ينتقل إلى حليب الثديم

 .طبيبك بذلك يال ينبغي استخدام هذا الدواء أثناء الحمل ، إال إذا نصحك• 

 .إما تجنب تناول هذا الدواء إذا كنت مرضعة أو التوقف عن الرضاعة الطبيعية ييجب عليك• 

حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل ، أو تخططين إلنجاب طفل أو تخططين إلرضاع طفلك ، اسألي  يإذا كنت• 

 .طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء

 اآلالتالسياقة واستعمال 

تقود سيارة أو تقوم  يجب أن تكون حذًرا إذا كنت. قد تشعر بالتعب أو بالنعاس أو بالدوار بعد تناول أتوموكسيتين

إذا شعرت بالتعب أو النعاس أو الدوار فال يجوز لك السياقة . عليك أتوموكسيتينبتشغيل اآلالت حتى تعرف كيف يؤثر 

 .أو تشغيل اآلالت

 

إذا كنت تتناول أتوموكسيتين مرة في اليوم وتعاني . األطفال هذا الدواء دون مساعدة من شخص بالغ يتناوليجب أال 

 اس أو تشعر بالغثيان ، فقد يغير طبيبك جدول العالج الخاص بك إلى مرتين في اليوممن النع

 

 

 

 أتوموكستين تتناولكيف . 3

 

 

 

 استخدام عن طريق الفم

 .يجب ابتالع الكبسوالت كاملة سواء مع الطعام أو بدونه

 .أخرىال ينبغي فتح الكبسوالت وال ينبغي إزالة محتويات الكبسوالت وأخذها بأي طريقة 

 

 تتناولكم 

 

 (:سنوات أو أكبر 6)إذا كنت طفالً أو مراهًقا 

 .أيام 7مجم لكل كجم من وزن الجسم لمدة ال تقل عن  0.5جرعة يومية إجمالية تبدأ من : كجم 70وزن الجسم حتى • 

 .أيام 7مجم لمدة ال تقل عن  40جرعة يومية إجمالية تبدأ من : كجم 70وزن الجسم أكثر من • 

 البالغين

 .أيام 7مجم لمدة ال تقل عن  40بجرعة يومية إجمالية قدرها  أتوموكسيتينبدأ تيجب أن 

 إذا تناولت أتوموكستين أكثر مما ينبغي

األعراض المصاحبة للجرعات الزائدة األكثر شيوًعا هي أعراض الجهاز الهضمي ، والنعاس ، والدوخة ، والرعشة 

 .، والسلوك غير الطبيعي

 ت تناول أتوموكستينإذا نسي

أكثر من الجرعة اليومية اإلجمالية  تتناولفي أقرب وقت ممكن ، لكن ال يجب أن  تتناولهاإذا فاتتك جرعة ، يجب أن 

 ساعة  24 خالل

 .جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسيةتتناول ال 

 إذا توقفت عن تناول أتوموكستين

 قد تعود ADHD، فعادةً ال تكون هناك آثار جانبية ولكن أعراض  أتوموكسيتينإذا توقفت عن تناول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

 

 

على الرغم من . مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع

قد تكون بعض . يساعدهم أتوموكسيتين استخدام أن بعض الناس يعانون من آثار جانبية ، فإن معظم الناس يجدون أن

 .إذا كان لديك أي من اآلثار الجانبية أدناه ، فاستشر الطبيب على الفور. اآلثار الجانبية خطيرة

 (شخص 100من كل  1قد تظهر لدى حتى )غير شائعة 

 قلب غير طبيعية نبضاتقلب سريعة جدًا أو  بنبضاتالشعور • 

 غبة في قتل نفسكالتفكير أو الشعور بالر• 

 الشعور بالعدوانية• 

 (العداء)الشعور بعدم الود والغضب • 

 تقلب المزاج أو تغيرات المزاج• 

 رد فعل تحسسي خطير مع أعراض• 

 تورم في الوجه والحلق• 

 صعوبة التنفس• 

 (بقع جلدية صغيرة مرتفعة ومثيرة للحكة)خاليا النحل • 

 النوبات •

، أو تصديق أشياء غير ( سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة)ذلك الهلوسة  األعراض الذهانية بما في• 

 صحيحة أو مريبة

 

 :عاًما لخطر متزايد من اآلثار الجانبية مثل 18يتعرض األطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 

 (شخص 100من كل  1قد يؤثر على ما يصل إلى )التفكير في قتل نفسك أو الشعور به • 

 (أشخاص 10من كل  1قد تؤثر على ما يصل إلى )تقلبات مزاجية أو تغيرات مزاجية  •

 :من اآلثار الجانبية مثل( شخص 1000من كل  1قد تؤثر على ما يصل إلى )لدى البالغين مخاطر أقل 

 النوبات •

 األعراض الذهانية بما في ذلك الهلوسة• 

 

 التأثيرات على النمو

ومع ذلك ، مع . عندما يبدأون في تناول أتوموكستين( الوزن والطول)فاض في النمو يعاني بعض األطفال من انخ

 .الوزن والطول بالنسبة لفئتهم العمرية  العالج طويل األمد ، يتعافى األطفال من

 

 

 

 كيفية تخزين أتوموكستين .6

 

 

 

 .احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال

يشير تاريخ ". EXP"تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على العبوة الكرتونية والبليستر بعد ال تستخدم هذا الدواء بعد 

 .انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر

 .هذا الدواء ال يتطلب أي شروط تخزين خاصة

 .ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية
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