
لیتو خوارزمی
پریتیفن®

شربت کتوتیفن

موارد و مقدار مصرف:
دسته دارویى: آنتى هیستامین

رنیت آلرژیک:
در  بار  دو  گرم  میلى   1 سال:   3-17 کودکان 

روز.
در  روز،  در  بار  دو  گرم  میلى   1 بزرگساالن: 
صورت نیاز مى توان دوز را به 2 میلى گرم دو 
با غذا مصرف  داد، همراه  افزایش  روز  در  بار 

شود.

رنیت آلرژیک در افرادى که که به راحتى اثرات 
خواب آورى دارو را نشان مى دهند:

بزرگساالن: در ابتدا 1-0/5 میلى گرم یک بار 
در روز. دارو در شب مصرف شود.

موارد منع مصرف:
حساسیت به کتوتیفن یا هر یک از اجزاى دارو

در افراد با پورفیریا حاد

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:
و  باردارى  دوران  در  کتوتیفن  است  بهتر 
پزشک  نظر  زیر  مگر  نشود،  مصرف  شیردهى 

معالج. 

هشدارها :
با بیماري هاي شدید کبدى به دلیل  در افراد 

افزایش ریسک ابتال به کما مصرف نشود.
بهتر است در کودکان زیر 3 سال مصرف نشود.

و  الکل  نوشیدن  از  دارو  مصرف  حین  در 
فرآورده هاى الکلى خوددارى کنید.

احتیاط هاي مصرف:
کتوتیفن در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

در افراد با سابقه صرع، هایپرتروفى پروستات 
گوارش،  دستگاه  انسداد  بزرگساالن)،  (در 

گلوکوم زاویه بسته، احتباس ادرار.

تداخل هاي دارویی:
داروهاى خوراکى دیابت (متفورمین)، داروهاي 
درمان اضطراب و بی خوابی، الکل، سایر آنتى 

هیستامین ها، باربیتورات ها

عوارض جانبی:
تحریک پذیرى (در بزرگساالن)، عصبى شدن، 
استیونس-جانسون،  سندرم  وزن،  افزایش 
آنژیوادم،  آنافیالکسى،  شوك  آلودگی،  خواب 
گلوکوم زاویه بسته (در بزرگساالن)، آریتمى، 
سرگیجه،  افسردگى،  تشنج،  گیجى،  دید،  تارى 
خشکى دهان، سردرد، کاهش فشارخون، تپش 
به  حساسیت  هاى  واکنش  بدن،  لرزش  قلب، 
ادرار،  احتباس  پوستى،  هاي  راش  نور، 

اختالالت خواب.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:
اسفند 1397

صداي مشتري:021-44545420

Lito Kharazmi

 PRITIFEN®
Ketotifen Syrup

Dosage & Indications: 
Pharmacologic category:
Antihistamins

Allergic rhinitis:
Children: 3–17 years: 1 mg twice 
daily
Adults: 1 mg twice daily, increased if 
necessary to 2 mg
twice daily, to be taken with food

Allergic rhinitis in readily sedated 
patients:
Adults: Initially 0.5–1 mg once daily, 
dose to be taken at night.

Contraindications:
Hypersensitivity to ketotifen or any 
of the other ingredients.

Avoid in acute porphyria.

Pregnancy & Breast-feeding:
Avoid using ketotifen during 
pregnancy and breast-feeding; 
unless on a physician’s advice.

Warnings:
Avoid in severe liver disease, 
increased risk of coma.
Ketotifen should not be given to 
children under 3 years of age.
Avoid alcohol while taking this 
medication.

Cautions:
Caution in patients with epilepsy, 
prostatic hypertrophy (in adults), 
pyloroduodenal obstruction, 
angle-closure glaucoma, urinary 
retention.

Interactions:
Oral medicines for diabetes 
(metformin), medicines to treat 

sleeplessness or anxiety, alcohol, 
other antihistamines, barbiturates.

Side effects:
Excitation (in adults), nervousness, 
weight gain, Stevens-Johnson 
syndrome, drowsiness, 
anaphylaxis, angioedema, angle- 
closure glaucoma, arrhythmias, 
blurred vision, confusion, 
convulsions, depression, dizziness, 
dry mouth, headache, hypotension, 
palpitation, tremor, photosensitivity 
reactions, skin rashes, urinary 
retention, sleep disturbance.
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