
BETACORT 
Tablets 

 
 
Prescription Only Medicine 

 
Composition: 
Each tablet contains: 
Betamethasone 0.5 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Corticosteroid 
 
Indications: 
-Betacort is indicated as an anti-inflammatory in rheumatic disorders such as:  

Post traumatic osteoarthritis, rheumatoid arthritis, acute gouty arthritis, 
ankylosing spondilitis and in collagen diseases 

-Allergic conditions such as: Bronchial asthma, contact dermatitis, serum 
sickness, allergic rhinitis and drug hypersensitivity reactions 

-Dermatological diseases such as: Exfoliative dermatitis, psoriasis and eczema. 
-Treatment of adrenal gland insufficiency. 
 
Contraindications: 
- Betacort is contraindicated in patients with systemic fungal infections. 
- It is contraindicated in patients who are hypersensitive to Betamethasone or to   

 any of the other corticosteroids 
- It should not be used in patients with peptic ulcer. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the drug, some side effects may occur 
during the course of treatment, such as: 

      Muscle weakness, fluid and electrolyte disturbances, peptic ulcer, weight     
      increase, edema and hypertension. 

  
Precautions: 
- Neostigmine should be withdrawn at least 24 hours prior to initiation of Betacort   

 therapy if possible 
- Betacort may decrease I131 uptake and protein-bound iodine concentrations,   

 making it difficult to monitor the therapeutic response of patients receiving the   
 drug for thyroiditis 



- Betacort may produce false-negative results in the nitroblue tetrazolium test for   
 systemic bacterial infections 

- The lowest possible dose of Betacort should be used regularly 
- Drug withdrawal should be performed gradually. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished 
treatment with another medicine, inform your physician, in order to prevent 
hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially 
important for the following drugs: 
- Barbiturates, phenytoin and rifampin 
- Thiazides, furosemide, ethacrynic acid and neostigmine.  

      - Nonsteroidal anti-inflammatory agents, acetaminophen and alcohol. 
 
Pregnancy, Nursing and Pediatrics Use: 
- Betacort tablets should not be used in pregnancy and lactation. 

     - Long term administration of Betacort for children should be avoided if possible. 
 
Cautions: 
- Aspirin should be used cautiously in conjunction with Betacort in patients with   

 hypoprothrombinemia. 
- Serum potassium should be closely monitored in patients receiving Betacort   

 and potassium-depleting drugs (furosemide, thiazides and ethacrynic acid). 
- Betacort should be used with caution in patients with hypothyroidisim,   

 cirrhosis, psychotic patients and patients with hypertension or congestive heart   
 failure, thromboembolic disorders, seizure disorders, renal insufficiency,   
 osteoporosis or herpes simplex infection of the eye. 

 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, 

seek help at an emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure 

you are taking the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned   
    date 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 



Dosage and Direction for Use: 
- Betacort is administered orally, the initial adult dosage may range from 0.6 - 7.2 mg 

daily depending on the disease being treated, but is usually 2.4 - 4.8 mg daily 
administered in 2-4 divided doses  
Children may be given a dosage of 0.0175 mg/Kg in 3 divided doses in case of 
adrenocortical insufficiency and 0.0625-0.25 mg/Kg in 3 - 4 divided doses for 
other indications 

- Betacort should be taken with food. 
- Do not double the dose. 
 
Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your  
   next dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule. 
 
 
Storage: 
Store at temperature between 15-30ºC. 
 
 
Presentation: 
A box of 20 tablets. 
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 بيتاكورت
  أقراص

  

ة  ملزم بوصفة طب

 

ة ة الدوائ ی   :التر

حتو على   :ل قرص 

  ملغم.  , 5   بیتامیثازون 

  

ة ة العالج   :الفاعل

د وستیرو   ورت

  

  :االستعماالت

مضــاد لاللتهــابســتع - التهــاب  : مثــل ــةمالروماتیز  لمعالجــة المشــاكل مل بیتــاكورت 

، التهـاب المفصـل النقرسـي، التهـاب  التهاب المفصل، العظام الذ یلي الرّضى الّرثـو

  )الكوالجن( ض النسیج الضامامر و أ القسطيّ  اتر قالف

ةحاالت ا - ة، التهاب الجلد التماّسي، مرض مصلي،  :مثل لحساس ة الهوائ        رو القص

ة  ة الناتجة عن التفاعالت بین األدو   .التهاب األنف األلیرجي، و الحساس

ة -   .، و األكزماالصدفّة د،التهاب تقّشر الجل :مثل األمراض الجلد

  .عالج قصور الغّدة الكظرة -
  

  :دواعي عدم االستعمال

ة فطراتاالمصابین یجب عدم استعمال بیتاكورت للمرضى  -   في الجسم الداخل

ة بیتاكورت عدم استعمال یجب -    حد أو أل  ن بیتامیثازو لل للمرضى الذین عندهم حساس

و   دات األخر الكورت   .ستیرو



ةللمرض بیتاكورت یجب عدم استعمال - عانون من القرحة المعو   .ى الذین 

  

ة   :األعراض الجانب

ة للدواء، قد تظهر  ة المرغو ة خالل العراض األ عضإضافة إلى الفعال فترة  جانب

  :مثل العالج

یـز السـوائل و اال ـضعف عضلي، خلل في تر ، زـادة ةلكتروالیـت فـي الجسـم، قرحـة معو

  .الوزن، تجمع السوائل في الجسم و ارتفاع في ضغط الدم

  

اطات   :احت

المعالجــــة  24یجــــب وقــــف اســــتعمال نیوســــتیجمین علــــى األقــــل  -    ســــاعة قبــــل البــــدء 

ن ذلك    .بواسطة بیتاكورت إن أم

قلـــل بیتـــاكورت امتصـــاص  - ـــالبروتین ممـــا یـــؤد  I131قـــد  ـــا األیـــودین  یـــز ارت    و تر

ة ىإلــ  ــة للمرضــى الــذین یتنــاولون الــدواء لعــالج التهــاب  صــعو ة الطب ــة االســتجا    مراق

ة    .الغدة الدرق

ة خاطئــة فــي فحـص  - عطــي بیتــاكورت نتـائج ســلب     فــي ) Nitroblue tetrazolium(قـد 

تیرة  ات الجسم ال   .إصا

انتظام - نة من بیتاكورت    یجب استعمال أقل جرعة مم

الت - قاف العالج    .درجیجب إ
  

ة   :التفاعالت بین األدو

نـــت تأخـــذ دواءً  نـــت قـــد أنهیـــت العـــالج بـــدواء آخـــر، أعلـــم  اً آخـــر  إن  فـــي نفـــس الوقـــت، أو إن 

ـــك لتجّنـــب  ـــة، و هـــذا مهـــم أخـــاطر المطبی و عـــدم النجاعـــة الناتجـــة عـــن التفـــاعالت بـــین األدو

ة ة التال   :خصوصا لألدو

ناریتیورت،  -   .و رفامبین فینیتو

ازا - ك و نیوستیجمین حامض ماید،ید، فیوروسث   .ایثاكرن



ة، أسیتامینوفینمضادات االلت - د   .و الكحول هاب الالستیرو
  

  :و االستخدام لد األطفال اإلرضاع ،الحمل

   یجب عدم استعمال أقراص بیتاكورت في الحمل و اإلرضاع -

لة ل - ند ایجب تجّنب استعمال بیتاكورت لفترات طو   .ألطفال إن أم

  

  :اتتحذیر 

حذر مع بیتاكورت للمرضى الذین عندهم نقص في بروثرومبین  -   یجب استعمال األسبیرن 

           الدم

ة  - یز یجب مراق ناولون بیتاكورت مع لمرضى الذین یتد االبوتاسیوم في الدم بدقة لتر

ة التي ازاید ،اید مفیوروس (تستنفد البوتاسیوم األدو ك ث   )وحامض ایثاكرن

حذر  - ون من نقص في نشا الغدة عند ایجب استعمال بیتاكورت  ش لمرضى الذین 

ة  احتشاء عضلة  الدم أو ضغطارتفاع  لمرضى النفسیین ،مرضىالد ، الكبد تلّیف، الدرق

، هشاشة العظام ، مشاكل القلب لو ات، قصور  ة العین تجّلط الدم، مشاكل النو أو إصا

مبلكس سالهیر   .س

  

  :لتجنب التسمم

عیدا عن متناول احفظ. 1 ة    األطفال أید األدو

ـك عـن طرـ الخطـأ أو إن تنـاول طفـل الـدواء جرعـة زائـدةفي حال تنـاول . 2 اشـرة  ، فعل التوجـه م

ة من العالج ق ة المت   إلى قسم الطوارئ مع أخذ الكم

  دون استشارة الطبیب احداث التقیؤال تحاول  .3

مات لتتأكد أنك تأخذ الدواء المال  .4   وصوف لكتتناول دواءك في الظالم و اقرأ التعل

عد  .5 ة الدواء و ال تأخذ الدواء  ة صالح ورتارخ تأكد دائما من تارخ نها   اإلنتهاء المذ

ة خالل فترة التخزن تجنب .6 ة عال ة أو رطو   تعرض الدواء لدرجة حرارة عال

  .ة فقط وال تتجاوز الجرعة الموصوفةصفو تناول الدواء حسب ال .7



ة قة االستخدام الجرعة الدوائ   :و طر

ار قد تتراوح من ة للك ا  2,7 –. ,6یؤخذ بیتاكورت عن طر الفم، الجرعة الدوائ اعتمادا ملغم یوم

ا على  ملغم 8,4-4,2بجرعة تتراوح ما بین عادةیؤخذ  و لكن على نوع المرض المعالج  4-2یوم

  مةجرعات مقسّ 

أخذون جرعة جرعات مقسمة في حالة  3على  غم/ملغم 0و0175تعادل  األطفال قد 

)(Adrenocortical insufficiency  غم لالستخدامات األخر تؤخذ على /ملغم  .,25-0625,0من و

  جرعات مقّسمة 4- 3

 .یجب تناول بیتاكورت مع الطعام -

مضاعفة الجرعة -   .ال تقم 
  

ان    :جرعةالفي حال نس

ر و لكن إذا اقترب موعد الجر ذ الجرعة خ ة حالما تتذ ة المنس ة فاترك الجرعة المنس اكمل و عة التال

اد   حسب جدول الجرعات االعت
 

ن   :التخز

  .م°30 -15ما بین  على درجة حرارة الدواء حفظا

  :العبوة

ة تحتو على    قرص 20عل
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