
Package Leaflet: Information for the User  

Levetiracetam 250 mg, 500 mg, 750 mg, and 1000 mg tablets 

Levetiracetam 100 mg/mL oral solution 

 

What is in this leaflet 

 

1. What Levetiracetam is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Levetiracetam  
3. How to take Levetiracetam  
4. Possible side effects 
5. How to store Levetiracetam  

1. What is Levetiracetam and what is used for 
 
Levetiracetam is a medication that belongs to a class of medicines called “antiepilepticts”. It is usually 
used as adjuvant therapy to treat multiple types of seizures (abnormal electrical conductions in the 
brain) in children and adults.  
 
2. What you need to know before you take Levetiracetam  
 
Do not take Levetiracetam  
If you are allergic to Levetiracetam or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the 
allergy and what signs you had. 

  
 
Warnings and Precautions 

 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Do not stop your medication without consulting your doctor. Abrupt discontinuation of this 
medication may worsen your convulsions. Dose should be gradually decreased. 

 Contact your doctor if you experience unusual changes in behavior or mood, appearance or 
worsening of depression, suicidal thoughts, excessive drowsiness or fatigue and weakness.  

 Contact your doctor if you experience liver problems like dark urine, feeling tired, not hungry, 
upset stomach or stomach pain, light-colored stools, throwing up, or yellow skin or eyes. 

 This medication may cause blood problems such as neutropenia (low neutrophil count, 
neutrophils are responsible for fighting infections caused by bacteria), decrease in red blood 
cells and hemoglobin (responsible for transporting oxygen to body tissues) and other blood 
problems. Make sure to monitor for signs of infection, fever and looking pale.  

 
 

 



Other medicines and Levetiracetam  
 
 

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

 
Pregnancy and breastfeeding 
 
 
 

Talk to your doctor if you are pregnant, or plan on getting pregnant, or are breastfeeding. Make sure to 
discuss risks and benefits that the medication can impose on you and the baby.  

 
Driving and using machines 

 
Levetiracetam may cause side effects such as drowsiness, dizziness and weakness which can impact 
your ability to drive safely or use other machines. Make sure not to drive or use any machines if you are 
not feeling well.  

 
3. How to take Levetiracetam 
 
 
 

Adults and children:  
Recommended dose is individualized based on age and indication. The medication is usually taken 
twice a day. Take as directed by your doctor.  
 

 Take tablets with or without food.  

 Take tablet with a full glass of water. 

 Do not chew or crush tablets.  

 If you were prescribed the oral solution, make sure to ask your pharmacist for a medicine 
dropper to help you measure your dose. Do not use a household teaspoon. 

 Take at the same time every day.  

 Do not stop taking your medication without consulting your doctor.  

 Do not take medication if blister is broken, torn, or missing. 
 

If you take more Levetiracetam than you should 
 
Taking a higher than prescribed dose may cause drowsiness, agitation, aggression, low level of 
consciousness, difficulty breathing and coma (complete loss of consciousness). Contact your doctor 
immediately in case of overdose.   
 

If you forget to take Levetiracetam 
 

Take the missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next dose, just skip the 
missed dose and continue with your regular regimen. Do not double the dose.   
 



If you stop taking Levetiracetam  
 
Do not stop your medication without consulting your doctor. Abrupt discontinuation of this 
medication may worsen your convulsions. Dose should be gradually decreased. 

 
 
4. Possible side effects of Levetiracetam 
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Tell your doctor or get medical help if you have any of the following signs or symptoms:  

 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin 
with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or 
throat. 

 Signs of mood or behavioral changes, like suicidal thoughts, aggression, anger, agitation, 
anxiety, mood swings, feeling depressed, irritability, hallucinations, delusional thoughts, 
hostility and any unusual behavior.  

 Excessive drowsiness, weakness, and tiredness. 

 Problems with muscle movements, like walking. 
 

Common side effects in adults 

 dizziness  

 drowsiness 

 weakness 

 infection   
 

Common side effects in children in addition to those mentioned for adults 

 irritability 

 hostility 

 accidental injury  
 
 
5. How to store Levetiracetam  
 
 

 Store at 15 to 30°C  

 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture  

 Do not use damaged pills  

 Do not dispose pills in the wastewater or household waste  
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الدوائية، معلومات للمريضالنشرة   
ملغ 1000 ملغ، 750 ملغ، 500 ملغ، 250 ليفيتيراسيتامأقراص         

الفم طريق عن محلول مل/ملغ 100 ليفيتيراسيتام     
 
  

؟ماذا في هذه النشرة  
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 ليفيتيراسيتام ه قبل تناول ما تحتاج إلى معرفت .2
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 ليفيتيراسيتام كيفية تخزين  .5
 
 وما هو إستخدامهليفيتيراسيتام ما هو  .1

 
 من متعددة أنواع لعالج مساعد كعالج عادة يستخدم". الصرع مضادات" تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي دواء هوليفيتيراسيتام 

 والبالغين األطفال عند( الدماغ في الطبيعية غير الكهربائية التوصيالت) النوبات
    

 ليفيتيراسيتام  ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول .2
 

 ليفيتيراسيتام ال تتناول     
 

. أخبر طبيبك عن العوارض التي الدواء يحتوي عليها هذا أو أي مكونات أخرى ،ليفيتيراسيتام إذا كان لديك حساسية من 
 شعرت بها. 

        
 
 المحاذير واإلحتياطات  

 
 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت من رد فعل تحسسي مثل ضيق في التنفس، طفح جلدي، تورم في الوجه أو
  .في العنق

 تشنجاتك تفاقم إلى الدواء هذا تناول عن المفاجئ التوقف يؤدي قد. الطبيب استشارة دون الدواء تناول عن تتوقف ال .
 . تدريجيا   الجرعة تقليل يجب

 حالة تدهور أو المظهر أو ، المزاجية الحالة أو السلوك في عادية غير تغيرات من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل 
 . والضعف التعب أو ، المفرط النعاس أو ، االنتحارية األفكار أو ، االكتئاب

 واضطراب ، الجوع وعدم ، بالتعب والشعور ، الداكن البول مثل الكبد في مشاكل من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل 
 . الصفراء العينين أو الجلد أو ، والتقيؤ ، الفاتح اللون ذو والبراز ، المعدة آالم أو المعدة

 مكافحة عن مسؤولة العدالت ، العدالت عدد انخفاض) العدالت قلة مثل الدم في مشاكل الدواء هذا يسبب قد 
 إلى األكسجين نقل عن المسؤول) والهيموغلوبين الحمراء الدم خاليا وانخفاض ،( البكتيريا تسببها التي االلتهابات
 .والشحوب والحمى العدوى عالمات مراقبة من تأكد. األخرى الدم ومشاكل( الجسم أنسجة

 
 
 
 
 



 ليفيتيراسيتام واألدوية األخرى 
 
 

 . من األدوية أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا  أو قد تتناول أي
 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

مال ، أو تخططين للحمل واإلنجاب. تأكدي من أخبري طبيبك إذا كنت حامال  أو مرضعة، أو تعتقدين أنك ممكن أن تكونين حا
  الطبيب لمعرفة مخاطر وفوائد هذا الدواء على صحتك وصحة طفلك. ةاستشار

 
 القيادة وإستخدام اآلالت

ا ليفيتيراسيتام يسبب قد  أو بأمان القيادة على قدرتك على تؤثر أن يمكن والتي والضعف والدوخة النعاس مثل جانبية آثار 
 .يرام ما على لم تكن إذا آالت أي استخدام أو القيادة عدم من تأكد. أخرى آالت استخدام

 
 ليفيتيراسيتام كيف تتناول  .3
 
 

 : واألطفال لغونالمرضى البا
 حسب خذ. اليوم في مرتين الدواء تناول يتم ما عادة. وسبب تناول الدواء العمر على بناء   فردية بها الموصى الجرعة
 . طبيبك توجيهات

 

 طعام بدون أو مع أقراص تناول . 

 الماء من كامل كوب مع قرص خذ . 

 األقراص تسحق أو تمضغ ال . 

 قياس في لمساعدتك دواء قطارة بك الخاص الصيدلي من تطلب أن من فتأكد ، الفم طريق عن المحلول وصف تم إذا 
 . منزلية ملعقة تستخدم ال. جرعتك

 يوم كل الوقت نفس في الدواء خذ . 

 الطبيب استشارة دون الدواء تناول عن تتوقف ال . 

 مفقودة أو ممزقة أو مكسورة البثرة كانت إذا الدواء تأخذ ال . 
 
 أكثر مما يجب ليفيتيراسيتام إذا تناولت    

 التنفس وصعوبة الوعي مستوى وانخفاض والعدوانية واإلثارة النعاس إلى الموصوفة من أعلى جرعة تناول يؤدي قد
 .زائدة جرعة تناول حال في الفور على بطبيبك اتصل. والغيبوبة

 
 ليفيتيراسيتام إذا نسيت تناول 

التالية تخطى الجرعة وأكمل إذا نسيت تناول القرص تأكد من تناوله بمجرد أن تتذكر، إن كان الوقت قريب من جرعتك 
  .ال تضاعف الكمية .بالجرعات التالية بشكل طبيعي

  
 ليفيتيراسيتام إذا توقفت عن تناول 
جرعة عادة" تخفض ال. ذ هذا الدواء قد يسيء التشنجاتالدواء قبل إن تستشر طبيبك. التوقف المفاجئ ألخ ال تتوقف عن أخذ

  . تدريجيا"
 
 

 



 ليفيتيراسيتام ل المحتملةآلثار الجانبية ا .4
 
 

بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي على 
 الفور إذا اختبرت األعراض التالية:

  البلع أو التكلم، أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو
   .بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق

 المزاج، وتقلب والقلق، واإلثارة، ،والغضب والعدوانية، االنتحارية، األفكار مثل السلوك، أو المزاج تغير عالمات 
 . عادي غير سلوك وأي والعداء الوهمية، واألفكار والهلوسة، ،وسرعة االنفعال باالكتئاب، والشعور

 والتعب والضعف المفرط النعاس . 

 المشي مثل ، العضالت حركات في مشاكل. 
 

 البالغين عند شائعة جانبية اعراض

 دوار.  

 .نعاس  

 .ضعف 

 .التهابات 
 

 للكبار المذكورة تلك الى باالضافة االطفال لدى شائعة جانبية اعراض

 االنفعال ةعسر.  

 .العداء  

 العرضية. االصابة 
 
 

 
 ليفيتيراسيتام كيفية تخزين  .5
 
 

  درجة مئوية 30و  15إحفظ الدواء عند درجة حرارة تتراوح  بين 

  إحفظ الدواء بعيدا  عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 ال تستخدم الدواء بعد إنتهاء الصالحية المذكورة على العلبة 

 إحفظ الدواء في علبته األصلية لكي ال يتعرض للرطوبة 

 ال تأخذ حبوب تالفة 

   ال تتخلص من الدواء في مياه الصرف أو النفايات المنزلية 
 

  


