Antiver
Mebendazole
Suspension
Anthelmintic
Composition:

Each teaspoonful (5 ml) contains:
Mebendazole
100 mg

Properties:

Antiver is a broad spectrum anthelmintic. It contains mebendazole which possesses vermicidal and ovicidal
activities with a high cure rate against most gastrointestinal tract (GIT) helminths and their ova.
Mebendazole selectively and irreversibly blocks glucose uptake by adult worms and larvae through inhibiting
the formation of the worms microtubules. Consequently, the energy sources, glycogen and ATP are depleted
in the worms, leading to their immobilization and death.
Mebendazole is poorly absorbed from GIT, thus giving effective concentrations to act locally on the worms.
This property ensures high efficacy, excellent tolerability and makes Antiver the drug of choice in single and
multiple helminth infections of GIT.

Indications & Usage:

Antiver is the anthelmintic of choice for the treatment of infections with:
Oxyures, Enterobius vermicularis (Pinworm)
Ascaris lumbricoides
(Roundworm)
Ankylostoma duodenale
(Hookworm)
Trichuris trichiura
(Whipworm)
Strongyloides stercoralis
(Threadworm)
Taenia spp.
(Tapeworm)
Mixed helminth infections.

Contra - Indications:

As with other preparations containing mebendazole, the drug is contra-indicated during pregnancy.

Side Effects:

No side effects have been reported.

Dosage & Administration:

As directed by the physician or as follow:
The same dosage regimen applies to adults and children over two years.
Enterobiasis: One teaspoonful (5 ml ) as a single dose, repeated after two or three weeks.
Ascariasis, Ankylostomiasis, Trichuriasis and Mixed infections:
One teaspoonful ( 5 ml ) morning and evening for three consecutive days.
Strongyloidiasis and Taeniasis:
Two teaspoonful ( 10 ml ) morning and evening for three consecutive days.
N.B: No special dietary measures, fasting or purging are required before or after the treatment with Antiver
suspension.

Packing:

Carton box contains a bottle of 30 ml

Storage:

Store in airtight container away from light in a temperature not exceeding 25°C.

Finance Code : 5545/20

ميبندازول
معلق
طارد للديدان
الـتــركـيـب:

حتتوى كل ملعقة شاى ( 5مللى) على:
 100مجم
ميبندازول

اخلواص:

أنتيڤير طارد للديدان واسع اجملال  ،و يحتوى على مادة ميبندازول ذات التأثير القوى و القاتل للديدان و بيض الديدان التى تصيب القناة
الهضمية مما يؤدى إلى الشفاء التام من اإلصابة بها .
و يعمل ميبندازول اختياريا و غير عكسيا على منع امتصاص اجللوكوز فى الديدان البالغة و اليرقات و ذلك عن طريق منع تكوين
الــ  Microtubulesو بالتالى يؤدى إلى استنفاذ مصادر الطاقة و اجلليكوجني و  ATPفى الديدان مما يؤدى إلى شل حركتها و موتها
يتميز ميبندازول بامتصاص ضعيف من القناه الهضمية معطيا تركيزات فعالة للتأثير موضعيا على الديدان و هذه اخلواص
مجتمعة جتعل أنتيڤير الدواء األمثل لعالج إصابة القناه الهضميه بنوع أو أكثر من الديدان.

دواعى االستعــمال:

يستعمل أنتيڤير فى عالج اإلصابة بالديدان اآلتية:
( الدودة الدبوسية )
 اوكسيريس ،انتيروبيوس فيرمكوالرس(الدودة األسطوانية)
 اسكارس لومبريكويدز(الدودة اخلطافية)
 انكليستوما ديودينالى(الدودة السوطية)
 ترايكيوراس ترايكيورا(الدودة اخليطية)
 ستروجنيلويديس استركورالز(الدودة الشريطية)
 أنواع التينيا -اإلصابة املتعددة بالديدان.

نواهى االستعمال:

كما هو احلال فى األدوية األخرى احملتوية على ميبندازول ال يستخدم الدواء أثناء فترة احلمل.

األعراض اجلانبية:

ال توجد أعراض جانبية ألنتيڤير.

طريقة االستعمال واجلرعة:

طبقا إلرشادات الطبيب أو كما يلى :
تستخدم نفس اجلرعة للكبار و الصغار فوق سن سنتني.
 انتيروبيوس :ملعقة واحدة (  5مللى ) كجرعة واحدة  ،ثم تكرر نفس اجلرعة بعد أسبوعني أو ثالثة. االسكارس واالنكليستوما والدودة السوطية و اإلصابة املتعددة بالديدان :ملعقة واحدة ( 5مللى) صباحا و مساءا يوميا ملدة ثالثةأيام متتالية.
 الدودة اخليطية و التينيا :ملعقتان (  10مللى ) صباحا و مساءا يوميا ملدة ثالثة أيام متتالية.ملحوظة :ال يحتاج قبل أو بعد العالج بانتيڤير إلى نظام غذائى خاص أو الصوم عن الطعام أو تناول املسهالت.

العبوة:

علبة كرتون حتتوى على زجاجة بها  30مللى.

التخزين:

يحفظ فى عبوة محكمة الغلق بعيدا عن الضوء عند درجة حرارة ال تزيد عن ° 25م
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