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PACKAGE LEAFLET:  INFORMATION FOR THE USER
Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, 

even if their symptoms are the same as yours.
• If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, 

please tell your doctor or pharmacist.
In this leaflet:
1. What Loraday Tablets are and what they are used for
2. Before you take Loraday Tablets
3. How to take Loraday Tablets
4.  Possible side effects
5. How to store Loraday Tablets
6. Further Information
7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. What Loraday Tablets are and what they are used for

What Loraday Tablets are 
Loraday tablets contain the active substance loratadine which belongs to a class of medicines 
called “antihistamines”.
How Loraday Tablets work 
Loraday tablets help to reduce your allergy symptoms by stopping the effects of a substance 
called “histamine”, which is produced in the body when you are allergic to something.
When Loraday Tablets should be taken 
Loraday Tablets relieves symptoms associated with allergic rhinitis (for example, hay fever), 
such as sneezing, runny or itchy nose, and burning or itchy eyes in adults and children over 
the age of 2 years who weigh more than 30 kg. Loraday Tablets may also be used to help 
relieve symptoms of urticaria (itching and redness) which is often known as hives or nettle 
rash. The effect of Loraday Tablets will last a whole day and should help you to continue your 
normal daily activities and sleep. You must talk to a doctor if you do not feel better or if you 
feel worse.

2. Before you take Loraday Tablets

Do not take Loraday Tablets if:
• You are allergic (hypersensitive) to loratadine or any of the other ingredients of this medicine 

(listed in section 6).
• You are pregnant or breastfeeding
Warnings and precautions 
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking Loraday Tablets if:
• You have liver disease.
• You are scheduled to have any skin tests for allergies. Do not take Loraday Tablets for two 

days before having these tests. This is because it may affect the test results. 
If any of the above apply to you (or you are not sure), talk to your doctor, pharmacist or nurse 
before taking Loraday Tablets.
Children 
Do not give Loraday Tablets to children younger than 6 years old or to children who weigh 30 
kg or less. There are other formulations more suitable for children younger than 6 years or 
with a body weight of 30 kg or less.
Children under 2 years of age:
The safety and efficacy of Loraday Tablets have not been established. No data are available.
Other medicines and Loraday Tablets 
The side effects of Loraday Tablets may increase when used together with medicines that 
alter the performance of some enzymes responsible for drug-metabolism in the liver. 
However, in clinical studies, no increase in side effects of loratadine was seen with products 
that altered the performance of these enzymes. 
Tell your doctor, pharmacist or nurse if you are taking, have recently taken or might take any 

other medicines. This includes medicines obtained without a prescription.
Loraday Tablets with alcohol 
Loraday Tablets have not been shown to add to the effects of an alcoholic drink.
Pregnancy and breast-feeding 
If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your 
doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. 
As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of Loraday Tablets during 
pregnancy. 
Do not take Loraday Tablets if you are breast-feeding. Loratadine is excreted in breast milk.
Driving and using machines 
In clinical trials that assessed driving ability, no impairment was observed in patients receiving 
loratadine. At the recommended dose, Loraday Tablets are not expected to cause you to be 
drowsy or less alert. However, very rarely some people experience drowsiness, which may 
affect their ability to drive or use machines.
Loraday Tablets contains Lactose:
Loraday Tablets contains lactose, thus if you have been told by your doctor that you have an 
intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

3. How to take Loraday Tablets

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or 
nurse has told you. Check with your doctor, pharmacist or nurse if you are not sure.
The score line of the tablet is only there to help you break the tablet if you have difficulty 
swallowing it whole
Giving this medicine to children 
It is important to know how much your child weighs to make sure that you give the correct 
amount of medicine. For example, a 9 year old child weighs about 30kg (4st 7lb). If in doubt 
weigh your child and then follow the instructions in the table. 
Do not give to children who weigh 30 kg (4st 7lb) or less. There are other formulations more 
suitable for children younger than 6 years or with a body weight of 30 kg or less. 
Not recommended for children under 2 years old. 
How much to take:

If you take more Loraday Tablets than you should 
If you take more Loraday Tablets than you should, talk to your doctor or pharmacist straight 
away. No serious problems are expected however, you may get a headache, have a rapid 
heartbeat or feel sleepy.
If you forget to take Loraday Tablets
• If you forget to take your dose, take it as soon as you remember, then continue to take it as 

usual.
• Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 
If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor, pharmacist or 
nurse.

4.  Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. 
The most commonly reported side effects in adults and children over 12 years of age are: 
• drowsiness
• headache
• increased appetite
• difficulty sleeping.
The most commonly reported side effects in children aged 2 to 12 years are:
• Headache
• Nervousness
• Tiredness
The following very rare side effects (may affect up to 1 in 10,000 people) have also been 
seen during the marketing of loratadine:
• severe allergic reaction (including swelling)

• dizziness
• convulsion
• fast or irregular heartbeat
• nausea (feeling sick)
• dry mouth
• upset stomach
• liver problems
• hair loss
• rash
• tiredness
• Weight gain
The frequency of the following side effect is not known
• Weight gain
• If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any 

possible side effects not listed in this leaflet.

5. How to store Loraday Tablets

• Keep this medicine out of the sight and reach of children.
• Store below 30°C.
• Do not use Loraday Tablets after the expiry date which is stated on the blister after Exp. The 

expiry date refers to the last day of the month.
• Do not use Loraday Tablets if you notice any change in the appearance of the tablet.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the 
environment. 

6. Further Information

What Loraday Tablets contain?
The active substance in Loraday Tablets is loratadine. Each tablet contains 10 mg Loratadine.
The excipients:
Lactose monohydrate, Maize starch, Povidone K-25, Polysorbate 80, Aerosil 200, Talc 
Powder, Pregelatinized Maize Starch and Magnesium Stearate.
What Loraday Tablets look like and what are the contents of the pack? 
Loraday Tablets are white to off white round biconvex tablets, with middle break line on one 
side and “KS 23” engraved on the other side.
Loraday Tablets are available in blister packs of 10 & 30 tablets.
Loraday is also available as Loraday Syrup glass bottles size of 100 & 120 ml.
Not all pack sizes may be marketed.
This leaflet was last revised in December 2019

7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

FOR REPORTING THE ADVERSE DRUG REACTIONS PLEASE REFER TO THE 
HEALTH AUTHORITIES.

Tablets

• 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 instructions of the pharmacist who 
sold the medicament.

• The doctor and the pharmacist are the experts in the medicines, their 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 all medicaments out of reach of children.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer

Loratadine 10 mg

25cm x 15cm



Review Date: LOR(i)-122019-R1-P3

الشركة المصنعة والمفوضة بالتسویق

 - الدواء مستحضر یؤثر على صحتك واستھالكھ خالفاً للتعلیمات قــد یعرضـك للخطــر.
 - اتبع إرشادات وصفة الطبیب بتطبیق طریقة اإلستعمال على نحو صارم ودقیق وكذلك تعلیمات الصیدلي الذي 

   قام بصرفھا أو بیعھا لك.
 - فالطبیب والصیدلي ھما خبیران بنفع الدواء وضرره.

 - ال توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العالج المحدد لك بموجب الوصـفة الطبـیة.
 - ال تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبیة.

 -  إحفظ الدواء بعیدا عن متناول األطفال

أن ھذا المستحضر " دواء "

الحمل والرضاعة
إذا كنِت حامالً، تعتقدین أنِك حامالً، أو تخططین إلنجاب طفل. إستشیري الطبیب أو الصیدلي قبل تناول أقراص 

لوراداي. كإجراء وقائي، یفضل تجنب استخدام أقراص لوراداي أثناء الحمل.
ال تتناولي أقراص لوراداي إذا كنِت أماً مرضعة. حیث یتم إفراز اللوراتادین في حلیب الثدي.

التأثیر على القیادة واستخدام اآلالت
في التجارب اإلكلینیكیة التي أجریت حول القدرة على القیادة، لم یظھر خلل لدى المرضى الذین یتناولون اللوراتادین. 

عند استخدام الجرعة الموصى بھا، فمن غیر المتوقع أن تصیبك أقراص لوراداي بالنعاس أو قلة االنتباه. ومع ذلك، 
في حاالت نادرة جداً من المرضى قد یسبب النعاس، والذي قد یؤثر على قدرتھم على القیادة أو استخدام اآلالت.

تحتوي أقراص لوراداي على الالكتوز:
تحتوي أقراص لوراداي على الالكتوز، لذلك إذا أخبرك طبیبك أنك تعاني من عدم تحمل بعض السكریات، أخبر 

طبیبك قبل تناول ھذا الدواء.

۳. كیفیة تناول أقراص لوراداي

- تناول أقراص لوراداي دائماً حسب ھذه النشرة، أو وصفة الطبیب أو الصیدلي. یجب علیك التحقق مع الطبیب أو 
الصیدلي إذا لم تكن واثقاً.

- یوجد خط فاصل بالقرص لیساعدك على كسر القرص إلى نصفین إذا واجھت صعوبة في بلعھ بأكملھ.
إعطاء أقراص لوراداي لألطفال:

من المھم جداً أن تعرف كم یزن طفلك، لكي تتأكد أنك تعطیھ الجرعة الصحیحة من أقراص لوراداي. على سبیل 
المثال، طفل في التاسعة من عمره ویزن حوالي ثالثون كیلوجراماً. في حالة عدم التأكد، قم بوزن طفلك ثم اتبع 

التعلیمات في الجدول.
ال تعطي أقراص لوراداي لألطفال الذین یزنون ثالثین كیلو جراماً أو أقل. فھناك أشكال أخرى من  لوراداي أكثر 

مالئمة لألطفال أقل من عمر ٦ أعوام أو الذین یزنون ثالثین كیلوجراماً أو أقل.
ال ینصح بھ لألطفال أقل من عمر سنتین.

الجرعة:

إذا تناولت أقراص لوراداي أكثر من الجرعة الموصى بھا
إذا تناولت أقراص لوراداي أكثر مما یجب، اطلب المساعدة الطبیة فوراً من الطبیب أو الصیدلي. ال یُتوقع أن تحدث 

مضاعفات خطیرة، ومع ذلك قد تصاب بالصداع، ضربات قلب سریعة، أو تشعر بالنعاس.
إذا نسیت تناول جرعة أقراص لوراداي

• عند نسیان تناول جرعة أقراص لوراداي، یجب تناولھا حال تذكرك ما لم یقترب موعد الجرعة التالیة ثم تابع تناولھ 
على النحو المعتاد.

• ال تتناول جرعة مضاعفة لتعویض الجرعة الفائتة. 
إذا كان لدیك أي سؤال آخر عن استخدام أقراص لوراداي، اسأل الطبیب أو الصیدلي.

٤. اآلثار الجانبیة المحتملة 

كما في جمیع األدویة، قد تسبب أقراص لوراداي تأثیرات جانبیة، ومع ذلك قد ال تحدث مع كل األشخاص. 
اآلثار الجانبیة األكثر شیوعاً في البالغین واألطفال أكبر من ۱۲ سنة ھي:

• النعاس
• الصداع

• زیادة الشھیة
• صعوبة في النوم

اآلثار الجانبیة األكثر شیوعاً في األطفال من ۲ إلى ۱۲ سنة ھي:
• الصداع
• العصبیة

• الشعور بالتعب
اآلثار الجانبیة التالیة نادرة جداً (قد تصیب واحداً من ۱۰٫۰۰۰ من المرضى) تم رصدھا أثناء تسویق لوراتادین:

• تفاعالت تحسسیة شدیدة (وتشمل التورم)
• الدوار
• التشنج

• تسارع أو اضطراب ضربات القلب
• الغثیان 

• جفاف الفم

• اضطراب المعدة
• مشاكل في الكبد

• سقوط الشعر
• الطفح الجلدي

• الشعور بالتعب
أما األثر الجانبي التالي فمعدل تواتره غیر معروف

• اكتساب الوزن
یرجى إخبار الطبیب، أو الصیدلي إذا أصبحت إحدى تلك اآلثار الجانبیة خطیر أو إذا الحظت حدوث آثار جانبیة غیر 

مذكورة في ھذه النشرة.

٥. كیفیة تخزین أقراص لوراداي

• احفظ الدواء في مكاٍن آمن، بعیداً عن متناول ونظر األطفال.
• یحفظ في درجة حرارة أقل من ۳۰ درجة مئویة.

• ال تأخذ أقراص لوراداي بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المطبوع على العبوة. تاریخ االنتھاء یشیر إلى الیوم األخیر من 
الشھر.

• ال تتناول ھذا الدواء إذا الحظت أي تغیر في شكل األقراص. 
• یجب أن ال یتم التخلص من األدویة عن طریق میاه الصرف الصحي أو النفایات المنزلیة. اسأل الصیدلي عن كیفیة 

التخلص من األدویة التي لم تعد مطلوبة. وسوف تساعد ھذه التدابیر على حمایة البیئة.

٦. معلومات إضافیة 

مم تتكون أقراص لوراداي؟
المادة الفعالة في أقراص لوراداي ھي اللورتادین

یحتوي كل قرص على ۱۰ ملجم لوراتادین.
السواغ

الكتوز مونوھیدرات، نشا الذرة، بوفیدون K-25، بولیسوربات ۸۰، إیروسیل ۲۰۰، بودرة تلك، نشا الذرة مھیلم،
و ستیرات الماغنیسیوم.

ما ھو الشكل الصیدلي ألقراص لوراداي وما ھي محتویات العبوة؟
- أقراص لوراداي ھي عبارة عن أقراص بیضاء مائلة إلى شبیھ األبیض مستدیرة ومحدبة الوجھین، بھا خط فاصل 

."KS23" على جانب واحد والجانب اآلخر محفور بھ الرمز
- أقراص لوراداي ۱۰ ملجم متوفرة في عبوات تحتوي على ۱۰ أو ۳۰ قرص.

- كما أن لوراداي متوفر في شكل شراب في عبوات زجاجیة حجم ۱۰۰ مل و۱۲۰ مل.
قد ال یتم التسویق لجمیع أحجام العبوات.

تم مراجعة ھذه النشرة بتاریخ دیسمبر ۲۰۱۹

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

للتبلیغ عن األعراض الجانبیة یرجى الرجوع إلى السلطات الصحیة.

معلومات لمستخدم الدواء – النشرة الداخلیة للمستحضر الصیدلى  
قم بقراءة ھذه النشرة بعنایة قبل البدء بتناول ھذا الدواء.

• احتفظ بھذه النشرة. قد تحتاج لقراءتھا مرة أخرى.
• إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

•  إن ھذا الدواء قد تم صرفھ خصیصاً لك بناًء على وصفة طبیة، ولھذا یجب علیك عدم إعطائھ ألي شخص حتى 
وإن كان ھذا الشخص یعاني من نفس األعراض التي سبق وأن عانیت منھا.

• قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو اإلصابة بعرض جانبي لم یتم 
ذكره في ھذه النشرة.

تحتوي ھذه النشرة على:
۱. ما ھي أقراص لوراداي وما ھي استخداماتھا؟

۲. قبل تناول أقراص لوراداي
۳. كیفیة تناول أقراص لوراداي

٤. اآلثار الجانبیة المحتملة 
٥. كیفیة تخزین أقراص لوراداي

٦. معلومات إضافیة
۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

۱. ما ھي أقراص لوراداي وما ھي استخداماتھا؟

ما ھي أقراص لوراداي: تحتوي أقراص لوراداي على المادة الفعالة "لوراتادین" التي تنتمي لفئة من األدویة تسمى 
"مضادات الھیستامین".

كیف تعمل أقراص لورارداي: تساعد أقراص لوراداي على التخفیف من أعراض الحساسیة لدیك عن طریق وقف 
تأثیر مادة تسمى "الھیستامین"، والتي یتم إنتاجھا في الجسم عندما تكون لدیك حساسیة تجاه شيٍء ما. 

متى یجب تناول أقراص لورارداي: تخفف أقراص لوراداي من األعراض المصاحبة لحساسیة األنف الموسمیة (علي 
سبیل المثال: حمى القش)، كالعطس، سیالن أو حكة األنف، وحرقان أو حكة العینین في البالغین واألطفال أكبر من 

سنتین الذین یزنون أكثر من ثالثین كیلو جراماً. 
یمكن أیضاً استخدام أقراص لوراداي لتخفیف أعراض األرتیكاریا المزمنة (الحكة واالحمرار) والتي تعرف أحیاناً 

بالشري. 
یظل تأثیر أقراص لوراداي لمدة یوم كامل وسوف یساعدك على مواصلة نشاطاتك الیومیة والنوم.

یجب علیك التحدث إلى طبیب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا أصبحت حالتك أسوأ.

۲. قبل تناول أقراص لوراداي

ال تتناول أقراص لوراداي في الحاالت التالیة:
• إذا كان لدیك حساسیة مفرطة تجاه اللوراتادین أو أیاً من المكونات األخرى لمستحضر أقراص لوراداي.

• إذا كنِت حامالً أو أماً مرضعة.
اإلحتیاطات عند االستعمال

قبل تناول أقراص لوراداي یجب علیك استشارة الطبیب، أو الصیدلي في الحاالت التالیة:
• إذا كنت مصاباً باعتالل كبدي.

• إذا ُحِدد لك موعداً إلجراء أي فحوصات جلدیة للحساسیة. ال تتناول أقراص لوراداي لمدة یومین قبل إجراء ھذه 
الفحوصات. حیث أنھا قد تؤثر على نتائج الفحوصات.

إذا انطبق علیك أیاً مما سبق (أو كنت غیر واثقاً)، أخبر طبیبك، أو الصیدلي قبل تناول أقراص لوراداي.
األطفال

ال تعطى أقراص لوراداي لألطفال أقل من عمر ٦ أعوام أو لألطفال الذین یزنون ثالثین كیلوجراماً أو أقل.  فھناك 
أشكال أخرى من لوراداي أكثر مالئمة لألطفال أقل من عمر ٦ أعوام أو الذین یزنون ثالثین كیلوجراماً أو أقل.

األطفال أقل من عمر سنتین:
لم تثبت سالمة وفعالیة أقراص لوراداي حیث ال توجد معلومات متاحة.

التداخالت الدوائیة
قد تزداد األعراض الجانبیة ألقراص لوراداي عندما یتم تناولھا بالتزامن مع أدویة أخرى والتي تغیر آلیة عمل بعض 

اإلنزیمات المسئولة عن استقالب األدویة في الكبد. ومع ذلك، في الدراسات اإلكلینیكیة، لم یتم رصد زیادة في 
األعراض الجانبیة للوراتادین مع األدویة التي تغیر آلیة عمل ھذه اإلنزیمات.

علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول، قد تتناول، أو قد تناولت مؤخراً أي أدویة أخرى. بما في ذلك تلك 
التي تحصل علیھا بدون وصفة طبیة.

 تناول أقراص لوراداي مع الكحول
لم تظھر أقراص لوراداي أي إضافة لتأثیر المشروبات الكحولیة.

أقراص لوراتادين ١٠ ملجم

25cm x 15cm


