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LEVONDA

(FILM COATED TABLETS)

)(مضضغوطات ملبسضة بالفيلم

COMPOSITION:
Each film coated tablet contains:
– Levocetirizine 2HCl 5 mg.
MODE OF ACTION:
Levocetirizine, the active enantiomer of cetirizine, is an antihistamine; its principal effects
are mediated via inhibition of H1 receptors.
INDICATIONS:
Levonda is a histamine H1-receptor antagonist indicated for:
– The relief of symptoms associated with seasonal and perennial allergic rhinitis.
– The treatment of the uncomplicated skin manifestations of chronic idiopathic urticaria.
CONTRAINDICATIONS:
– Patients with a known hypersensitivity to levocetirizine or any of the ingredients of
Levonda or to cetirizine.
– Patients with end-stage renal disease at less than 10 mL/min creatinine clearance or
patients undergoing hemodialysis.
– Children 6 to 11 years of age with renal impairment.
WARNINGS AND PRECAUTIONS:
– Avoid engaging in hazardous occupations requiring complete mental alertness such as
driving or operating machinery when taking Levonda.
– Avoid concurrent use of alcohol or other central nervous system depressants with
Levonda.
ADVERSE REACTIONS:
The most common adverse reactions are somnolence, nasopharyngitis, fatigue, dry
mouth, and pharyngitis in subjects 12 years of age and older, and pyrexia, somnolence,
cough, and epistaxis in children 6 to 12 years of age.
DRUG INTERACTIONS:
In vitro data indicate that levocetirizine is unlikely to produce pharmacokinetic interactions
through inhibition or induction of liver drug-metabolizing enzymes. No in vivo drug-drug
interaction studies have been performed with levocetirizine.
PREGNANCY:
Pregnancy Category B. There are no adequate and well-controlled studies in pregnant
women. Because animal reproduction studies are not always predictive of human
response, Levonda should be used during pregnancy only if clearly needed.
NURSING MOTHERS:
Cetirizine has been reported to be excreted in human breast milk. Because levocetirizine
is also expected to be excreted in human milk, use of Levonda in nursing mothers is not
recommended.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Adults and children 12 years of age and older: 5 mg (1 tablet) once daily in the evening.
Children 6 to 11 years of age: 2.5 mg (1/2 tablet) once daily in the evening.
OVERDOSAGE:
Symptoms of overdose may include drowsiness in adults and initially agitation and
restlessness, followed by drowsiness in children. There is no known specific antidote to
Levonda.
PACKAGE:
Carton box of 20 F.C.Tablets, blister packed.
Carton box of 10 F.C.Tablets, blister packed.
STORAGE:
Store at (15–25)°C. Keep away from reach of children.
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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.

ليفوندا
:التركيب

:كل مضضغوطة ملبسضة بالفيلم تحتوي
. ملغ٥  ليفوسضيتريزين ديهيدروكلوريد:التاثير الدوائي

تÓ تتوسضط تأاثيراته الرئيسضية تثبيط مسضتقب، مضضاد للهيسضتامين،ليفوسضيتريزين هو المتماثل الفّعال للسضيتريزين
. الهيسضتامينيةH1
:ا’سستطبابات

:يسضتعمل ليفوندا في معالجة األعراضض التحسضسضية ومنها
. أاعراضض التهاب األنف التحسضسضي الفصضلي والتهاب األنف التحسضسضي السضنوي. األعراضض الجلدية غير المختلطة للشضرى المزمن المجهول السضبب:مضسادات ا’سستطباب

 ومن قبل،يجب عدم اسضتعمال ليفوندا من قبل األفراد الذين سضبق عدم تحملهم له أاو ألي من مكوناته
 أاو،دقيقة/ مل10 المرضضى المصضابين بضضعف وظيفة الكلية بالمرحلة النهائية مع تصضفية كرياتينين أاقل من
. سضنة المصضابين بضضعف في وظيفة الكلية11- 6 وعند األطفال بعمر،المرضضى الخاضضعين للديال الدموي
:التحذيرات وا’حتياطات

 ويجب تجنب اسضتعماله مع،يجب أان يؤوخذ المسضتحضضر بحذر عند قيادة السضيارات أاو العمل على اآللت
.مثبطات الجملة العصضبية المركزية
:التأاثيرات الجانبية

 أاما عند، سضنة أاو أاكبر12  والتهاب البلعوم عند األشضخاصض بعمر، وجفاف الفم، الوهن،قد يسضبب النعاسض
. ورعاف، سضعال، نعاسض، سضنة فإان التأاثيرات تكون عبارة عن حمى12 - 6 األطفال بعمر
:ت الدوائيةÓالتداخ

 ل يوجد، تظهر الدراسضات عدم وجود تداخل حرائكي دوائي على مسضتوى التثبيط أاو التحريضض اإلنزيمي
.دراسضات حيوية تبين وجود تداخل دوائي مع ليفوسضيتريزين
:الحمل

 ل توجد دراسضات كافية عن تأاثيره على المرأاة الحامل لذا ل يجب أان،B ينتمي الليفوسضيتريزين للفئة
.يسضتعمل أاثناء الحمل إال بحال وجود اسضتطباب يسضتدعي اسضتخدامه
:’رضساع
ا إ

.يتوقع أان يطرح ليفوسضيتريزين في حليب األم لذا ل يحبذ اسضتخدامه عند المرأاة المرضضع
:الجرعة وطريقة ا’سستعمال

. ملغ (مضضغوطة واحدة) مرة واحدة يومياً مسضاًء٥ : سسنة وما فوق12  البالغين واألطفال بعمر.ً ملغ (نصضف مضضغوطة) مرة واحدة يومياً مسضاء2,٥ : سسنة11 – 6  األطفال من عمر:فرط الجرعة

 بينما عند األطفال تبدأا بالهياج وعدم الراحة يتبعها،بحال فرط الجرعة يمكن حدوث نعاسض عند الكبار
. ل يوجد ترياق نوعي لليفوسضيتريزين،النعاسض
:العبوة

. مضضغوطة ملبسضة بالفيلم ضضمن بليسضتر مع نشضرة20 علبة كرتونية تحوي
. مضضغوطات ملبسضة بالفيلم ضضمن بليسضتر مع نشضرة10 علبة كرتونية تحوي
:الحفظ

. بعيدا ً عن متناول األطفال،م°)2٥-1٥( يحفظ بدرجة حرارة
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إان هـــــذا دواء

.فًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطرÓكه خـÓ واسصـته،الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك
. الـذي صصـرفها لـكÊ’ وتعـليمات الصصـيد،نصصـوصس عـليهاŸاتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال ا
.ان بالـدواء ونفـعه وضصـررهÒبـÿ هـما اÊ’إان الطبـي ـب والصصـيد
.ـحددة من تلـقاء نفـسصكŸج اÓ’تقطـع م ـدة العـ
.’ 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

-

(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

)(تعليمـ ـات ›لـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب وا–ـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب
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