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Carbatec

(Tablets, Suspension)

COMPOSITION:
Carbatec 100 Chewable tablets: each tablet contains 100 mg carbamazepine.
Carbatec 200 tablets: each tablet contains 200 mg carbamazepine.
Carbatec 400 SR tablets: each SR. Tablet contains 400 mg carbamazepine.
Carbatec Suspension: each 5 ml suspension contains 100 mg carbamazepine.
DESCRIPTION:
Carbatec, carbamazepine USP, is an anticonvulsant and specific analgesic for trigeminal
neuralgia.
MECHANISM OF ACTION:
Carbatec has demonstrated anticonvulsant properties in electrically and chemically
induced seizures. It appears to act by reducing polysynaptic responses and blocking the
post-tetanic potentiation. It depresses thalamic potential and bulbar and polysynaptic
reflexes.
The principal metabolite of Carbatec, carbamazepine-10-11-epoxide, has anticonvulsant activity.
INDICATIONS AND USAGE:
1. Epilepsy
• Partial seizures (psychomotor, temporal lobe).
• Generalized tonic-clonic seizures (grand mal).
• Mixed seizure patterns
2. Trigeminal Neuralgia: Carbatec is indicated in the treatment of the pain associated with
true trigeminal neuralgia.
3. Beneficial results have also been reported in glossopharyngeal neuralgia.
4. Carbamazepine, an anticonvulsant has been shown to be effective in the treatment
of neuropathic pain associated with diabetes.
CONTRAINDICATIONS:
Carbatec should not be used in patients with a history of previous bone marrow
depression, hypersensitivity to the drug, or known sensitivity to any of the tricyclic.
WARNINGS:
• Patients with a history of adverse hematologic reaction to any drug may be particularly
at risk.
• Severe dermatologic reactions, including toxic epidermal necrolysis (Lyell’s syndrome)
and Stevens-Johnson syndrome, have been reported with Carbatec.
These reactions have been extremely rare. However, a few fatalities have been reported.
• Carbatec has shown mild anticholinergic activity; therefore, patients with increased
intraocular pressure should be closely observed during therapy.
Usage in Pregnancy: Pregnancy Category D. Carbamazepine can cause fetal harm
when administered to a pregnant woman.
Nursing Mothers: Because of the potential for serious adverse reactions in nursing
infants from carbamazepine, a decision should be made whether to discontinue nursing
or to discontinue the drug.
PRECAUTIONS:
Before initiating therapy, a detailed history and physical examination should be made.

DRUG INTERACTION:
Increased carbamazepine level with concurrent use of cimetidine, macrolide, diltiazem,
fluxetine, isoniazid, ketoconazole, loratadin, valproate, verapamil, propoxyphene.
Whereas the activity and level of carbamazepine is decreased with concurrent use
with: cisplatin, phenobarbital, rifampicin, primidone, theophylline.
Carbamazepine may increase the level of clomipramin and may decrease the level of
warfarin, oral contraceptives, doxycycline, theophyllin, clonazepam.
SIDE EFFECTS:
In few cases it may be happened: aplastic anemia, bone marrow depression, pruritic
and erythematous rashes urticaria, Lyell’s syndrome, Stevens-Johnson syndrome,
photosensitivity, edema, dizziness, drowsiness, headache, fatigue, nausea, vomiting,
diarrhea, constipation, Aching joints and muscles.
DOSAGE:
As doctor prescribe and the following cases:
1. Epilepsy:
A. Adult and children over 12 years of age:
Either 200 mg twice a day for tablet or 5 ml four times a day for suspension
(400 mg/day) to be increased gradually at weekly intervals by adding up to
200mg/day using two dosages of sustained release form or 3–4 regimen of the other
formulations until the optimal response is obtained.
Dosage generally should not exceed 1000 mg daily in children 12–15 years of age,
and 1200 mg daily in patients above 15 years of age.
B. Children 6–12 years of age:
Either 100 mg twice a day for tablets or 5 ml twice a day for suspension, to be increased
at weekly intervals by adding up to 100 mg/day.
C. Children under 6 years of age:
10–20 mg /kg 2–3 times a day.
2. Trigeminal neuralgia:
On the first day either 100 mg twice a day for tablets or 5 ml twice a day for suspension, the
daily dose may be increased by up to 200 mg/day using increments of 100 mg every 12
hours for tablets or sustained release tablet form or 50 mg 4 times/day for suspension form.
3. Therapies of Diabetic Neuropathy: starts 200 mg 2–4 times/day and titrates up to
600 mg 2 times/day.
STORAGE:
Store at room temperature (15–30)°C, protect from light and moisture.
PACKAGE:
Carbatec 100 Chewable tablets: Carton box of 20 tablets blister packed.
Carbatec 200 tablets
: Carton box of 20 tablets blister packed.
Carbatec 400 SR tablets
: Carton box of 20 tablets blister packed.
Carbatec Suspension
: Carton box of 125 ml glass bottle.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaia – Damascus – Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net
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كــاربــاتيـك

(مضسغوطات ،معلّــق)

ربما يزيد الكاربامازبين من مسستوى الكلومبيرامين ،وربما ينقصص من مسستوى الوارفرين ،مانعات الحمل الفموية،
دوكسسيسسيلين ،الثيوفيللين ،الكلونازيبام .
التأاثيرات الجانبية:

التركيب:

 :تحتوي المضسغوطة الواحدة على  ١٠٠ملغ كاربامازيبين.
كارباتيك  ١٠٠مضصغوطات مضصغ
 :تحتوي المضسغوطة الواحدة على  ٢٠٠ملغ كاربامازيبين.
كارباتيك  ٢٠٠مضصغوطات
كارباتيك  ٤٠٠مضصغوطات مديدة التأاثير :تحتوي المضسغوطة الواحدة على  ٤٠٠ملغ كاربامازيبين.
 :كل  ٥مل معلق تحتوي على  ١٠٠ملغ كاربامازيبين.
كارباتيك معلّـــــق
الوصصف:

يحتوي كارباتيك على الكاربامازيبين المضساد لÓختÓج ،والمسسكن النوعي آ’’م الَع َصسب المثلث التوائم.

آالية التأاثير الدوائية:

يتميز كارباتيك بآاليته المضسادة لÓختÓج المحرضص كهربائياً وكيميائيًا من خÓل إانقاصص اسستجابات ُمَتَعuدُد
الَمشساِبك وحصسار التنبيه الكموني التالي للsتَكtزز ،كذلك ينقصص الدواء اأ’لم الناتج عن تنبيه اأ’عصساب.
ي˘ث˘ب˘ط ال˘دواء اسس˘ت˘ج˘اب˘ات ُم˘َت˘َع˘uدُد ال˘َم˘شس˘ابِ˘ك ال˘م˘ه˘ادي˘ة وال˘بصس˘ل˘ي˘ة .يسس˘ت˘ق˘لب ه˘ذا ال˘دواء إال˘ى إاي˘ب˘وكسِس˘ي˘د ١١-١٠
الكاربامازيبين ،وهو مسستقلب يمتلك فعالية مضسادة لÓختÓج.
ا’سصتطبابات:

 .١الصسرع.
• الصسرع الجزئي (النفسسي الحركي ،الَفصص الصسدغي).
• الصسرع المعمم الرمعي التوتري (الصسرع الكبير).
• النوب الصسرعية المخَتلطة.
 .٢أالم العصسب مثلث التوائم.
 .٣أالم العصسب البْلعومي اللسساني
 .٤لمعالجة اآ’’م العصسبية المنشسأا المرافقة لداء السسكري.

قد يحدث في بعضص الحا’ت عند اسستعمال هذا المسستحضسر:
فقر دم ’تنسسجي ،تثبيط لنقي العظم ،حكة واندفاعات جلدية حُمامية ،شسرى ،تناذر ليل ،تناذر سستيفن جونسسون،
حسساسسية ضسوئية ،وذمة ،دوار ،نعاسص ،صسداع ،تعب ،غثيان ،إاقياء ،إاسسهال ،إامسساك ،أالم في المفاصسل والعضسÓت.
الجرعة:

حسسب توصسيات الطبيب وكما في الحا’ت التالية:
 - ١الصصرع:

أا  -البالغين واألطفال فوق  ١٢سصنة :إاما  ٢٠٠ملغ مرتين يومياً بشسكل مضسغوطات أاو  ٥مل أاربع مرات يومياً
من الشسكل المعلق ( ٤٠٠ملغ في اليوم) تزداد تدريجياً أاسسبوعيًا بمعدل  ٢٠٠ملغ/اليوم باسستعمال جرعتان
في اليوم للشسكل المديد أاو  ٤ -٣جرعات من اأ’شسكال العادية حتى الوصسول لÓسستجابة المناسسبة مع ضسرورة
عدم تجاوز جرعة  ١٠٠٠ملغ يومياً لأÓطفال بين  ١٥ - ١٢سسنة و ١٢٠٠ملغ يوميًا للمرضسى فوق  ١٥سسنة.
ب  -األطفال بين  ١٢-٦سصنة :إاما مضسغوطات  ١٠٠ملغ مرتين يومياً أاو  ٥مل مرتين يوميًا من الشسكل
المعلق مع تعديل الجرعة على أان ُتزاد أاسسبوعياً بمعدل  ١٠٠ملغ/اليوم.
ج  -األطفال تحت  ٦سصنوات ٢٠ - ١٠ :ملغ لكل كغ من وزن الجسسم مرتين أاو ثÓث مرات في اليوم.

 - ٢آالم العصصب المثلث التوائم:

في اليوم اأ’ول إاما  ١٠٠ملغ مرتين يوميًا مضسغوطات أاو  ٥مل مرتين يومياً من الشسكل المعلق مع الزيادة
التدريجية بمعدل  ٢٠٠ملغ في اليوم بفواصسل  ١٠٠ملغ كل  ١٢سساعة مضسغوطة عادية أاو ذات تحرر مديد أاو
 ٥٠ملغ  ٤مرات يومياً من الشسكل المعلق.

 - ٣اعتÓل األعصصاب السصكري:

 ٢٠٠ملغ  ٤-٢مرات يومياً ،وقد تصسل إالى  ٦٠٠ملغ مرتين يومياً.

الحفظ:

يحفظ بدرجة حرارة الغرفة ()٣٠-١٥م °بعيدا ً عن الضسوء والرطوبة.

مضصادات ا’سصتطباب:

العبــوة:

يفضسل عدم اسستخدام هذا الدواء للمرضسى الذين لديهم تثبيط نقي عظم ،حسساسسية للمسستحضسر أاو لأÓدوية ثÓثية الحلقة.

 :علبة كرتونية تحتوي  ٢٠مضسغوطة مغلفة ضسمن بلسستر.
كارباتيك  ١٠٠مضسغوطات مضسغ
 :علبة كرتونية تحتوي  ٢٠مضسغوطة مغلفة ضسمن بلسستر.
كارباتيك  ٢٠٠مضسغوطات
كارباتيك  ٤٠٠مضسغوطات مديدة التأاثير  :علبة كرتونية تحتوي  ٢٠مضسغوطة مغلفة ضسمن بلسستر.
 :علبة كرتونية تحتوي عبوة زجاجية سسعة  ١٢٥مل.
كارباتيك معّلق

التحذيرات:

• ’يسستخدم في حال وجود قصسة تفاعل دموي معاكسص من اسستعمال أاي مسستحضسر دوائي.
• قد يسسبب بشسكل نادر جدا ً حدوث تفاعÓت جلدية شسديدة مثل تناذر ليل وتناذر سستيفين جونسسون.
• يمتلك فعالية خفيفة مضسادة للكولين ،لذلك يجب مراقبة المرضسى بارتفاع ضسغط العين أاثناء العÓج.
• الحمــل :يصسنف من الفئة  .Dيسسبب هذا المسستحضسر تأاثيرات ضسارة على الجنين إاذا اسستعمل أاثناء الحمل.
• اإلرضصاع :بسسبب احتمال تأاثيراته الجانبية الشسديدة عند الرضسع ،فيجب أان يتخذ القرار بإايقاف اإ’رضساع أاو
إايقاف اسستعمال هذا الدواء.
ا’حتياطات:

يجب إاجراء فحوصسات طبية تفصسيلية فيزيائية للمرضسى ،قبل البدء بالمعالجة.
التداخل الدوائي:

يÓحظ زيادة مسستوى الكاربامازيبين عند ا’سستعمال المتزامن مع السسيميتيدين ،الماكروليدات ،الديلتيازيم،
الفلوكسسيتين ،ايزونيازيد ،الكيتوكونازول ،اللوراتادين ،فالبروات ،فيراباميل ،بروبوكسسيفين ،على حين تنقصص فعالية
الكاربامازبين ومسستواه عند ا’سستعمال المتزامن مع سسيسسبÓتين ،فينوباربيتال ،ريفامبيسسين ،بريميدون ،الثيوفيللين.
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
إان الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة.
احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال.
(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصصناعات الدوائية :صصيدنايا  -دمشصق  -سصورية
هاتف - ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org :

