
Forms and Presentation
Bisocor® 2.5: Film coated tablets : Box of 30.
Bisocor® 5: Film coated tablets : Box of 30.
Bisocor® 10: Film coated tablets : Box of 30.
Composition
Bisocor® 2.5: Each film coated tablet contains Bisoprolol Fumarate 
2.5mg.
Excipients: lactose, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, 
crospovidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, Hydroxy-
propyl methylcellulose, polyethylene glycol, talc, titanium dioxide. 
Bisocor® 5: Each film coated tablet contains Bisoprolol Fumarate 5mg.
Excipients: lactose, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, 
crospovidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polyvinyl 
alcohol, xanthan gum, lecithin, polyethylene glycol, talc, titanium 
dioxide, tartrazine.
Bisocor® 10: Each film coated tablet contains Bisoprolol Fumarate 
10mg.
Excipients: lactose, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, 
crospovidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polyvinyl 
alcohol, Polyethylene glycol, methacrylic acid and ethyl acrylate 
copolymer, sodium bicarbonate, talc, titanium dioxide, red iron oxide, 
yellow iron oxide. 
Why should you take Bisocor®?
Therapeutic class: Beta blocking agents.
ATC code: C07AB07.
Bisocor® is a beta-blocker prescribed to control high blood pressure. It 
works by decreasing the force and rate of heart contractions, 
consequently leading to a reduction in the heart’s demand for oxygen. 
Bisocor® can be used alone or in combination with other hypotensives.
What should you know about Bisocor®?
Bisocor® helps control high blood pressure. Like other hypotensives, 
Bisocor®  is not a cure for essential hypertension. Stopping Bisocor® 
suddenly may lead to cardiac problems, thus you should always stick to 
your doctor’s instructions and never stop the medication even if you are 
feeling well. This is especially important if you have coronary artery 
disease.  
What is the recommended dosage of Bisocor®?
Adults
Dosage of Bisocor® should be titrated to each individual’s needs. The 
usual starting dose is 5mg once daily. Dosage could be increased to 10 
or 20mg once daily depending on patient’s response to the medication. 
The recommended starting dose is 2.5mg once daily in asthmatic 
patients or in patients suffering from kidney or  liver diseases.
Children
Bisocor® has not been  adequately studied in children.
What to do if you miss a dose?
Take the forgotten dose as soon as you remember. If it is almost time for 
your next dose, skip the one you missed and go back to your regular 
schedule. Do not take 2 doses at the same time.
What to do in case of overdosage?
Any medication taken in excess may lead to serious consequences. If 
you suspect an overdose of Bisocor®, seek medical attention 
immediately.
Symptoms of Bisocor® overdose may include:
Congestive heart failure (marked by fatigue, lower limbs edema 
including legs, feet, and ankles), difficulty in breathing, decreased heart 
rate, hypotension, and decreased blood sugar.
Are there any food or drug interactions with Bisocor®?
Bisocor® can be taken concomitantly with most medications. However 
it is important to consult your physician before combining Bisocor® 

with any of the following drugs:
Beta-blockers (such as Atenolol, Metoprolol and Propranolol), Calcium 
channel blockers (such as Verapamil and Diltiazem), Clonidine, 
Disopyramide (and similar drugs used to treat irregular heartbeat), 
Epinephrine, Rifampin, Guanethidine, and Reserpine.
What are the side effects of Bisocor®?
The most common side effects are:
Dizziness, fatigue, headache, upper respiratory infections,  runny nose,  
swelling, and diarrhea.
Precautions about Bisocor® 
Treatment with Bisocor® must not be stopped abruptly unless 
recommended by your physician. 
Bisocor® must be used with caution in patients with asthma or bronchial 
problems, kidney or liver diseases, coronary artery disease, and 
peripheral vascular disease. Consult your physician if you have a 
history of congestive heart failure, and suffered from any breathing 
problems, or slow heart beat while on therapy with Bisocor®.
Bisocor® may mask the symptoms of low blood sugar, or affect blood 
sugar levels, and may mask the symptoms of overactive thyroid.
Bisocor® may alter the response to epinephrine in patients with history 
of severe allergic reactions that require treatment with epinephrine.
Bisocor® may decrease alertness or make some people drowsy, so do 
not drive or participate in hazardous activities until you know how your 
body responds to the medication.
Finally you should inform your doctor or dentist that you are taking 
Bisocor® before any dental operation or other surgery or in cases of 
medical emergency.
What are the cases in which you should not take Bisocor®?
You should inform your physician in case you have low blood supply to 
the circulatory system or other cardiac problems such congestive heart 
failure, irregular or slow heartbeat, so he can decide on whether it is 
safe for you to take Bisocor® or not.
What should you do if you are pregnant or breastfeeding?
Bisocor® has not been adequately studied during pregnancy, thus 
inform your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant 
while on therapy with Bisocor®.
It is not known if Bisocor® is secreted in human milk, thus your doctor 
will inform you what to do if you are breastfeeding while on therapy 
with Bisocor®. If Bisocor® is essential to your health, your doctor may 
advise you to discontinue breastfeeding until your treatment with 
Bisocor® is finished.
How to store Bisocor®?
Store below 30˚C.
Keep in original pack in intact conditions.
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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.
- Medicament: keep out of reach of children.
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بيزوكور
بيزوبرولول فومارات

م

بنتا ش.م.ل. 
ضبيه - لبنان

مؤتمر وزراء الصحة العرب
وإتحاد الصيادلة العرب

هذا دواء:
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهالكه خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر.
الذي  الصيدالني  وتعليمات  اإلستعمال،  وإرشادات  بدقة،  الطبيب  وصفة  إتبع   -

صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدالني هما الخبيران في األدوية، فوائدها ومخاطرها.

- ال تقطع  فترة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.
-ال تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.

-إحفظ األدوية بعيداً عن متناول األطفال.

األشكال و العبوات
بيزوكور ۲٫٥: أقراص ملبسة بالفيلم: علبة من ۳۰ قرصا.

بيزوكور ٥: أقراص ملبسة بالفيلم: علبة من ۳۰ قرصا.
بيزوكور ۱۰: أقراص ملبسة بالفيلم: علبة من ۳۰ قرصا.

التركيب
الفعال  العامل  من  ملغ   ۲٫٥ على  بالفيلم  ملبس  قرص  كل  يحتوي   :۲٫٥ بيزوكور 

بيزوبرولول فومارات.
السواغات: الكتوز، سلولوز بلوري مكروي، فوسفات ثنائية الكالسيوم، كروسبوفيدون، 
ميثيل  بروبيل  هيدروكسي  ستيارات،  ماغنيزيوم  الغرواني،  السيليكون  أكسيد  ثنائي 

السلولوز، غليكول بولي إيثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم.
بيزوكور ٥: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ٥ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول 

فومارات.
السواغات: الكتوز، سلولوز بلوري مكروي، فوسفات ثنائية الكالسيوم، كروسبوفيدون، 
صمغ  فينيل،  البولي  كحول  ستيارات،  ماغنيزيوم  الغرواني،  السيليكون  أكسيد  ثنائي 

الزانتان، ليسيتين، غليكول بولي ايثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم، تارترازين.
بيزوكور ۱۰: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ۱۰ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول 

فومارات.
السواغات: الكتوز، سلولوز بلوري مكروي، فوسفات ثنائية الكالسيوم، كروسبوفيدون، 
ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستيارات، كحول البولي فينيل، البولي ايثيلين 
تالك،  اكريليت كوبوليمر،  وإيثيل  ميثاكريليك  الصوديوم، حمض  بيكربونات  جاليكول، 

ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد األحمر، أكسيد الحديد األصفر. 
لما يجب تناول بيزوكور؟

الفئة العالجية: محصر للمستقبالت - البيتا. 
.C07AB07 : (ATC) الرمز الكيميائي العالجي التشريحي

إن بيزوكور محصر بيتا ويوصف للتحكم بإرتفاع ضغط الدم. فهو يعمل على تخفيض 
األوكسيجين.  لمادة  القلب  تخفيض طلب  إلى  يؤدي  مما  ومعدلها،  القلب  إنقباضات  قوة 

يجوز تناول بيزوكور لوحده أو بالتزامن مع غيره من األدوية المخفضة لضغط الدم.
ما هي المعلومات الضرورية حول بيزوكور؟

يساعد بيزوكور على التحكم بضغط الدم المرتفع. مثل غيره من األدوية المخفضة لضغط 
الدم، هو ليس عالجاً إلرتفاع ضغط الدم األولي. إن التوقف فجأة عن تناول بيزوكور قد 
يسبب مشاكل في القلب، لذلك عليك اإللتزام بإرشادات طبيبك وعدم التوقف عن تناول 
الدواء حتى ولو شعرت بأنك في حالة صحية جيدة. هذا األمر مهم للغاية خاصة إذا كنت 

مصاباً بمرض في شرايين القلب التاجية.  
ما هي الجرعات الموصى بها من بيزوكور؟

للبالغين
يجب تعيير جرعة بيزوكور بحسب حاجات كل فرد. تبلغ الجرعة اليومية المعتادة في 
إلى ۱۰ أو ۲۰ ملغ بحسب إستجابة  اليومية  الجرعة  العالج ٥ ملغ. يمكن زيادة  بداية 
المريض للدواء. أما الجرعة الموصى بها في بداية العالج فهي ۲٫٥ ملغ يومياً للمرضى 

المصابين بالربو أو للمرضى المصابين بأمراض كلوية أو كبدية.
لألوالد

لم تكرس دراسات وافية حول إستعمال بيزوكور عند األوالد.
ما العمل عند تفويت موعد إحدى الجرعات؟

تناول الجرعة التي فوتها حالما تدرك أنك نسيتها. في حال تذكرت ذلك عندما يحين موعد 
تتناول  ال  المعتاد.  العالج  برنامج  وإستأنف  فوتها  التي  الجرعة  أهمل  التالية،  الجرعة 

جرعتين في الوقت نفسه.
ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في حال شككت بأنك 
تناولت جرعة مفرطة، إستشر طبيبك فوراً.

قد تشمل األعراض الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من بيزوكور ما يلي:
فشل القلب اإلحتقاني (الذي يتجلى في الشعور بالتعب كما يتجلى في ظهور وذمات في 
في  بصعوبة  الشعور  والكاحالن)،  والقدمان،  الساقان،  ومن ضمنها  السفلى،  األطراف 

التنفس، تدني معدل دقات القلب، إنخفاض في ضغط الدم وفي مستوى السكر في الدم.
هل من تداخل بين بيزوكور وأي طعام أو دواء؟

يمكن تناول بيزوكور مع معظم األدوية؛ لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل تناول بيزوكور 
بالتزامن مع أي من األدوية التالية:

الكالسيوم  ومحصرات   ،( وبروبرانولول  ميتوبرولول،  أتينولول،  (مثل  بيتا  محصرات 
(مثل فيراباميل وديلتيازيم)، وكلونيدين، وديزوبيراميد (وغيرها من األدوية المماثلة التي 

تعالج مشكلة عدم إنتظام دقات القلب)، وإيبينيفرين، وريفامبين، وغوانيتيدين وريسيربين.
ما هي التأثيرات الجانبية لبيزوكور؟

قد تتضمن التأثيرات الجانبية األكثر شيوعاً ما يلي:
الدوخة، التعب، الصداع، اإللتهابات في المسالك التنفسية العليا، إرتشاح األنف، التورم، 

واإلسهال.
اإلحتياطات الواجب إتخاذها عند تناول بيزوكور

يجب عدم توقيف العالج بدواء بيزوكور فجأة إال إذا أوصى الطبيب بذلك.
يجب توخي الحذر عند وصف بيزوكور للمصابين بالربو أو للذين يعانون مشاكل في 
القصبات الهوائية، وللمصابين بأمراض في الكلى والكبد، وبأمراض في شرايين القلب 
التاجية، وبأمراض في األوعية الدموية المحيطية. إستشر طبيبك في حال سبق لك أن 
تعرضت لفشل القلب اإلحتقاني أو تعرضت ألية مشاكل في التنفس أو في حال صارت 

دقات قلبك بطيئة في خالل خضوعك لعالج بدواء بيزوكور.
من المحتمل أن يحجب بيزوكور أعراض إنخفاض مستويات السكر في الدم، أو قد يؤثر 
على مستويات السكر في الدم، كما من المحتمل أن يحجب األعراض الناتجة عن إرتفاع 

نشاط الغدة الدرقية.
من المحتمل أن يؤثر بيزوكور على اإلستجابة لمادة إيبينيفرين عند المرضى الذين سبق 

لهم أن تعرضوا لمشاكل حساسية حادة تتطلب عالجاً بمادة إيبينيفرين.
من المحتمل أن يخفض بيزوكور مستويات التيقظ أو أن يسبب النعاس عند البعض، لذلك 
يجب اإلمتناع عن قيادة المحركات أو عن المشاركة في نشاطات خطيرة لحين تتأكد من 

كيفية إستجابة جسمك للدواء.
أخيراً، يجب إعالم طبيبك المعالج أو طبيب األسنان بأنك تتناول بيزوكور قبل الخضوع 

ألي عملية في األسنان أو أي عملية جراحية أو في حاالت الطوارئ.
ما هي الحاالت التي يجب اإلمتناع فيها عن تناول بيزوكور؟

يجب إعالم طبيبك في حال كنت تعاني إنخفاضاً في مستويات الدم الذي يروي الدورة 
عدم  أو  القلب  دقات  وتباطؤ  اإلحتقاني،  القلب  فشل  مثل  قلبية  مشاكل  أية  أو  الدموية 

إنتظامها، وعلى ضوء ذلك، يقرر الطبيب ما إذا كان تناول بيزوكور مأموناً لك أم ال.
ما العمل في حاالت الحمل والرضاعة؟

نظراً إلى غياب أي دراسة وافية حول وصف بيزوكور خالل فترة الحمل، عليك بالتالي 
إعالم طبيبك في حال كنت حامالً أو تخططين للحمل، إذا كنت تخضعين لعالج بدواء 

بيزوكور.
كما لم يتم التحقق من أن بيزوكور ُيفرز في حليب األم، وبالتالي على طبيبك أن يطلعك 
على التدابير الواجب إتخاذها إذا كنت ترضعين طفلك خالل فترة العالج بدواء بيزوكور. 
في حال كان دواء بيزوكور ضرورياً لضمان سالمة صحتك، قد ينصحك طبيبك بتوقيف 

الرضاعة لحين ينتهي العالج بدواء بيزوكور.
كيف ُيحفظ بيزوكور؟

ُيحفظ بيزوكور في مكان ال تتعدى الحرارة فيه ۳۰ درجة مئوية.
يجب حفظه في العبوة األصلية بحالة سليمة.

تاريخ المراجعة: آذار ۲۰۱٦.
   

Prepared by: _________________________

Product Name: _______________________

Die Cut N°: __________________________

Version N°:  _________________________

Supplier: ____________________________

Reason for Revision:  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Date: _______________________________

Type:  _______________________________

Die Cut Dimension: ____________________

Market: ______________________________

Code: ________________________________

Color Shade number:

Black

Checked & Approved by:

Delivered to Logistic Department:

RA : ______________________________________

Biotechnology: _______________________________ 

Production: __________________________________ 

Marketing: __________________________________ 

Quality Assurance: ____________________________

Date: ______________

Date: ______________

Date: ______________

Date: ______________

Date: ______________Name: _______________________________________  Date: ___________________________

Nisrine Wehbeh March 2016

Bisocor

N/A

7 lebanon-export countries

PIL002

Package insert

160*200

Excipient modification


