
DESCRIPTION:
Famodar® is Famotidine, a long-acting histamine H2-receptor antagonist. 
Famodar® tablets contain the coloring additive FD&C Yellow No. 6.

PHARMACOLOGY: 
Famotidine  reduces the basal, and stimulated gastric secretions. It has a rapid 
onset of action, the onset of the anti-secretory effect occurs within one hour and 
the maximum effect within one to three hours. The duration of action is long, 
but however, there is no cumulative effect with repeated doses.

INDICATIONS:
– Short term treatment of active duodenal ulcer.
– Maintenance therapy for duodenal ulcer patients at reduced dosage after 

healing of an active ulcer.
– Short term treatment of active benign gastric ulcer.
– Short term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD): Famodar® 

is indicated for short term treatment of patients with symptoms of GERD and 
for the short term treatment of esophagitis due to GERD including erosive 
or ulcerative disease diagnosed by endoscopy.

– Treatment of pathological hypersecretory conditions (e.g., Zollinger-Ellison 
Syndrome, multiple endocrine adenomas).

CONTRAINDICATIONS:
Famodar® should not be used in the following cases:
– Hypersensitivity to any component of this product. 
– A history of hypersensitivity to other H2-receptor antagonists.

SIDE EFFECTS:
The following adverse reactions have been reported to occur on therapy with 
famotidine in controlled clinical trials, and may be causally related to the drug: 
headache, dizziness, constipation and diarrhea. The following other adverse 
reactions have been reported infrequently. The relationship to therapy with 
famotidine has been unclear in many cases. Within each category the adverse 
reactions are listed in order of decreasing severity:
- Body as a whole: fever, asthenia, fatigue.
- Cardiovascular: arrhythmia, AV block, palpitation. 
- Gastrointestinal: cholestatic jaundice, liver enzyme abnormalities, vomiting, 

nausea, abdominal discomfort, anorexia, dry mouth.
- Hematologic: rare cases of agranulocytosis, pancytopenia, leukopenia, 

thrombocytopenia. 
- Hypersensitivity: anaphylaxis, angioedema, orbital or facial edema, urticaria, 

rash, conjunctival injection. 
- Musculoskeletal: musculoskeletal pain including muscle cramps, arthralgia.
- Nervous System/Psychiatric: grand mal seizure; psychic disturbances, which 

were reversible in cases for which follow-up was obtained, including hallucina-
tions, confusion, agitation, depression, anxiety, decreased libido; paresthesia; 
insomnia; somnolence.

- Respiratory: bronchospasm.
- Skin: toxic epidermal necrolysis (very rare), alopecia, acne, pruritus, dry skin, 

flushing.
- Special Senses: tinnitus, taste disorder.
- Others: rare cases of impotence and rare cases of gynecomastia have been 

reported.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
– General: symptomatic response to therapy with famotidine does not preclude 

the presence of gastric malignancy.
– Patients with moderate or severe renal insufficiency: since CNS adverse effects 

have been reported in patients with moderate and severe renal insufficiency, 
longer intervals between doses or lower doses may need to be used in 
patients with moderate or severe renal insufficiency to adjust for the longer 
elimination half-life of famotidine. 

– Pregnancy: Pregnancy category B: Since there are no adequate or well-control-
led studies in pregnant women, this drug should be used during pregnancy 
only if clearly needed.

– Nursing Mothers: famotidine is detectable in human milk. Because of the 
potential for serious adverse reactions in nursing infants from famotidine, a 
decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the 
drug, taking into account the importance of the drug to the mother.
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– Pediatric Patients: data are not sufficient in pediatric patients.
– Geriatric Use: No dosage adjustment is required based on age.
 This drug is known to be substantially excreted by the kidney, and the risk of 

toxic reactions to this drug may be greater in patients with impaired renal 
function. Because elderly patients are more likely to have decreased renal 
function, care should be taken in dose selection, and it may be useful to 
monitor renal function.

– Patients with moderate or severe renal insufficiency: dosage adjustment in 
the case of moderate or severe renal impairment is necessary.

– Carcinogenesis, mutagenesis, and impairment of fertility: famotidine did 
not show any evidence of carcinogenic potential or mutagenic effect. Also 
fertility and reproductive performance were not affected.

DRUG INTERACTIONS:
No drug interactions have been identified. Studies with famotidine in man, in 
animal models, and in vitro have shown no significant interference with the 
disposition of compounds metabolized by the hepatic microsomal enzymes, 
e.g., cytochrome P450 system. Compounds tested in man include warfarin, 
theophylline, phenytoin, diazepam, aminopyrine and antipyrine. Indocyanine 
green as an index of hepatic drug extraction has been tested and no significant 
effects have been found.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Duodenal Ulcer
Acute Therapy: The recommended adult oral dosage for active duodenal ulcer is 
40 mg once a day at bedtime. Most patients heal within 4 weeks; there is rarely 
reason to use Famodar® at full dosage for longer than 6 to 8 weeks. A regimen 
of 20 mg b.i.d. is also effective.
Maintenance Therapy: The recommended adult oral dose is 20 mg once a day 
at bedtime.
Benign Gastric Ulcer
Acute Therapy: The recommended adult oral dosage for active benign gastric 
ulcer is 40 mg once a day at bedtime.
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)
The recommended oral dosage for treatment of adult patients with symptoms 
of GERD is 20 mg b.i.d. for up to 6 weeks. The recommended oral dosage for 
treatment of adult patients with esophagitis including erosions and ulcerations 
and accompanying symptoms due to GERD is 20 or 40 mg b.i.d. for up to 12 
weeks.
Pathological Hypersecertory Conditions (e.g., Zollinger-Ellison Syndrome, Multiple 
Endocrine Adenomas)
The recommended adult oral starting dose for pathological hypersecretory condi-
tions is 20 mg q 6 h. In some patients, a higher starting dose may be required. 
Doses should be adjusted to individual patient needs and should continue as 
long as clinically indicated. Doses up to 160 mg q 6 h have been administered to 
some adult patients with severe Zollinger-Ellison Syndrome.
Concomitant Use of Antacids
Antacids may be given concomitantly if needed.
Dosage Adjustment for Patients with Moderate or Severe Renal Insufficiency
Since CNS adverse effects have been reported in patients with moderate and 
severe renal insufficiency, to avoid excess accumulation of the drug in patients 
with moderate or severe renal insufficiency, the dose of Famodar® may be 
reduced to half the dose or the dosing interval may by prolonged to 36-48 hours 
as indicated by the patient’s clinical response.

OVERDOSAGE:
In the event of overdosage, treatment should be symptomatic and supportive. 
Unabsorbed material should be removed from the gastrointestinal tract, the 
patient should be monitored, and supportive therapy should be employed.

PRESENTATIONS:
Famodar® 20 Tablets: Packs of 20, 30 & 500 tablets. Each tablet contains 
20mg Famotidine.
Famodar® 40 Tablets: Packs of 10 & 500 tablets. Each tablet contains 40mg 
Famotidine.

STORAGE CONDITIONS: 
Protect from light. Store in a dry place below 25°C.
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فـاموتيدين

انتجته دار الـدواء ، نـاعور - األردن

الوصف:
ــتامين من النوع  ــتقبالت الهس ــن، مضاد طويل األمد لمس QGOƒ``eÉa هو فاموتيدي

الثاني. أقراص QGOƒeÉa تحتوي على المادة اإلضافية لون أصفر رقم ٦.

اخلاصية الدوائية:
ــكل  ــتحدثة، ويبدأ عمله بش ــية والمس QGOƒ``eÉa يقلل اإلفرازات المعدية األساس

ــاعة واحدة، والتأثير األقصى له  ــريع، حيث أن التأثير المضاد لإلفراز يتم خالل س س
ــر تراكمي رغم  ــات المتكررة ال تحدث أي تأثي ــاعات. إن الجرع ــاعة إلى ٣ س خالل س

طول مدة العالج.

االستطبابات:
ينصح باستعمال QGOƒeÉa في:

العالج قصير األمد لقرحة اإلثني عشر النشطة.  -
ــر باستخدام جرعة مخفضة بعد الشفاء من  العالج الداعم لقرحة اإلثني عش  -

القرحة النشيطة.
العالج قصير األمد لقرحة المعدة الحميدة النشطة.  -

ــاع المريئي: يوصف QGOƒ``eÉa كعالج قصيرة  ــد لمرض اإلرتج العالج قصير األم  -
 QGOƒeÉa ــد للمرضى المصابين بأعراض مرض اإلرتجاع المريئي. كما يوصف األم
ــتمل على  أيضاً لمعالجة التهاب المريء الناتج عن مرض اإلرتجاع المريئي ويش

المرض التآكلي أو التقرحي المشخص بالتنظير الباطني.
ــون واألورام  ــل متالزمة زولينجر-اليس ــرط اإلفرازات المرضية (مث عالج حاالت ف  -

الغدية اإلفرازية المتعددة).

موانع االستعمال:
ال يعطى QGOƒeÉa في الحاالت التالية:

فرط الحساسية ألي من مكونات المستحضر.  -
فرط الحساسية لمضادات مستقبالت الهستامين من النوع الثاني األخرى.  -

التأثيرات اجلانبية:
ــم بالفاموتيدين:  ــة التالية في المرضى لدى معالجته ــت التأثيرات الجانبي لوحظ
صداع، دوار، إمساك وإسهال. كما ظهرت األعراض الجانبية التالية بشكل نادر دون 
ــدها خطورة  ــع العالج بالفاموتيدين وتم ترتيبها من أش ــم توضيح عالقتها م أن يت

إلى أقلها:
الجسم عموماً: الحمى، الوهن والتعب.  -

ــي البطيني  ــداد األذين ــات القلب، اإلنس ــاق في دق ــي: عدم اتس ــاز الدوران الجه  -
والخفقان.

ــد، التقيؤ، الغثيان، اضطرابات  ــاز الهضمي: اليرقان، خلل في انزيمات الكب الجه  -
بطنية، فقدان الشهية وجفاف الفم.

الدم: حاالت نادرة من نقص الكريات المحببة، قلة الكريات، قلة الكريات البيضاء   -
وقلة الصفيحات الدموية.

ــس، خزب وعائي، أوديما الوجه أو الحجاجي، شرى، طفح  فرط الحساسية: تحس  -
جلدي واحتقان الملتحمة.

ــتمل على تشنجات عضلية  الجهاز العضلي الهيكلي: ألم عضلي هيكلي يش  -
وألم المفاصل.

ــية يتم  ــر واضطرابات نفس ــات الصرع الكبي ــي: نوب ــاز العصبي/ النفس الجه  -
ــاك، الهيجان،  ــة، االرب ــتمل على الهلوس ــن خالل المتابعة. وتش ــتها م معاكس

االكتئاب، القلق، انخفاض الشهوة، تشوش الحس، األرق والنعاس.
الجهاز التنفسي: تشنج قصبي.  -

ــة، جفاف الجلد  ــباب، الحك ــري الضار، الصلع، حب الش الجلد: نادراً النخر البش  -
واالحمرار.

الحواس: الطنين واضطراب في التذوق.  -
أخرى: لوحظت حاالت نادرة من العجز الجنسي وتثدي الرجل.   -

احملاذير و االحتياطات:
ــتجابة األعراض للعالج بالفاموتيدين ال يحول دون وجود ورم خبيث  عموماً: إن اس  -

في المعدة.
ــود تأثيرات  ــط أوحاد: لوحظ وج ــن قصور كلوي متوس ــى الذين يعانون م المرض  -
ــي المركزي المضادة لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي  الجهاز العصب
ــط أوحاد ، لذا يتم تخفيض الجرعات أو إطالة الفترة ما بين الجرعات من  متوس

أجل ضبط طول مدة العمر النصفي للفاموتيدين في هذه الحاالت.
الحمل: يعتبر فاموتيدين من فئة "ب". حيث أنه ال توجد دراسات محكمة وكافية   -
ــل إال إذا كان  ــالل فترة الحم ــتخدم هذا الدواء خ ــاء الحوامل، ال يس ــى النس عل

هنالك ضرورة لذلك.
ــبب امكانية  ــن في حليب األم. بس ــات: يتم طرح الفاموتيدي ــات المرضع األمه  -

ــى الطبيب اتخاذ قرار  ــدى األطفال الرضع، يجب عل ــدوث التأثيرات الجانبية ل ح
بإيقاف الرضاعة أو ايقاف العالج مع األخذ في عين اإلعتبار أهمية الدواء لألم.

األطفال: ال توجد معلومات كافية عن استعمال فاموتيدين  في األطفال.  -
كبار السن: ال ضرورة لتعديل الجرعة إعتماداً على السن.  -

ــمية للدواء لدى  يتم طرح الدواء عن طريق الكلية وتزداد خطورة التفاعالت الس  
المرضى الذين يعانون من قصور في الوظائف الكلوية وألن المرضى كبار السن 
ــروي عند اختيار الجرعة  ــة لإلنخفاض في الوظائف الكلوية، يجب الت أكثر عرض

كما يجب مراقبة الوظائف الكلوية. 
ــروري تعديل  ــط أو حاد: من الض ــون من قصور كلوي متوس ــى الذين يعان المرض  -

الجرعة لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي متوسط أوحاد. 
ــات لتحديد إمكانية  ــرطنية، التحولية، خلل في الخصوبة: لم تجرى دراس التس  -
ــلية إلى عدم وجود أي  ــرطنية أو التحولية. وتشير الدراسات التناس حدوث التس

دليل على خلل في الخصوبة.

التداخالت الدوائية:
ــات الفاموتيدين التي أجريت على  ــير دراس لم يالحظ حدوث أي تداخالت دوائية. تش
ــان والحيوانات وخارج الجسم إلى عدم وجود أي تداخالت هامة مع المركبات  االنس
ــل Cytochrome P450) والتي  ــات المايكروزم الكبدية (مث ــي تم أيضها بإنزيم الت
ــام، أمينوبايرين ومضادات  ــن، الفينيتوين، دايازب ــتمل على الوارفارين، الثيوفيللي تش
ــيانين األخضر  ــتخدام اإلندوس ــم يالحظ وجود أي تأثيرات هامة عند اس ــن. ل البايري

والمؤشر على استخالص الدواء عن طريق الكبد.

اجلرعات وطريقة االستعمال:
قرحة االثنى عشر:

ــالج قصير المدى: يعطى QGOƒeÉa 40 ملغم مرة واحدة يومياً عند النوم. معظم  الع
 QGOƒeÉa المرضى يتعافون خالل ٤ أسابيع. ليس هنالك حاجة ألخذ جرعة كاملة من

لمدة أكثر من ٦ - ٨ أسابيع. وتكون جرعة ٢٠ ملغم مرتين يومياً فعالة أيضاً.
العالج الداعم: يعطى البالغون ٢٠ ملغم من QGOƒeÉa مرة واحدة يومياً عند النوم.

قرحة المعدة الحميدة:
 العالج قصير المدى: يعطى البالغون ٤٠ ملغم مرة واحدة يومياً عند النوم.

مرض اإلرتجاع المريئي:
ــابيع لمعالجة  ــاً لمدة ٦ أس ــون ٢٠ ملغم من QGOƒ``eÉa مرتين يومي ــى البالغ يعط

أعراض مرض اإلرتجاع المريئي.
ــتمل على  ــرض اإلرتجاع المريئي وتش ــريء الناتج عن م ــاب الم ــا في حالة الته أم
ــات وتآكل المريء واألعراض األخرى المصاحبة فتعطى جرعة ٢٠ - ٤٠ ملغم  تقرح

مرتين يومياً لمدة ١٢ أسبوع.  
ــون واألورام الغدية  ــة زولينجر-اليس ــرازات المرضية (مثل متالزم ــاالت فرط اإلف ح

اإلفرازية المتعددة): 
ــاعات.  الجرعة اإلبتدائية في حاالت فرط اإلفرازات المرضية هي ٢٠ ملغم كل ٦ س
ــم تعديل كمية  ــات ابتدائية أعلى من ذلك. ويت ــى يحتاجون إلى جرع بعض المرض

الجرعة وفترة العالج حسب اإلستجابة الفردية.
ــديدة يعطى بعض المرضى جرعات تصل  في حالة متالزمة زولينجر-اليسون الش

إلى ١٦٠ ملغم كل ٦ ساعات.
يمكن إعطاء مضادات الحموضة مع QGOƒeÉa إذا كان هنالك حاجة لذلك.

تعديل الجرعة لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي متوسط أو حاد: 
ــم تخفيض جرعة QGOƒeÉØdG إلى النصف أو إطالة الفترة بين الجرعات من ٣٦ إلى  يت
٤٨ ساعة حسب استجابة المريض، ألن تأثيرات الجهاز العصبي المركزي المضادة 

لوحظت لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي متوسط وحاد.

اجلرعات الزائدة:
ــراض وتكون المعالجة داعمة. يجب إزالة  في حالة تجاوز الجرعة يتم معالجة األع
ــض وإعطائه العالج  ــة المعوية ومراقبة المري ــر ممتصة من المنطق المادة الغي

الداعم.

األشكال الصيدالنية:
ــرص على ٢٠ ملغم  ــرص. يحتوي كل ق  QGOƒ``eÉa ٢٠ أقـراص: عبوة ٢٠، ٣٠ و٥٠٠ ق

فاموتيدين.
ــى ٤٠ ملغم  ــرص عل ــوي كل ق ــرص. يحت ــوة ١٠ و٥٠٠ ق QGOƒ``eÉa ٤٠ أقـراص: عب

فاموتيدين.

شروط التخزين:
يحفظ بعيداً عن الضوء في مكان جاف دون ٢٥ درجة مئوية.


