
Read all of this 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 gets serious, or if you notice any side 
effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or 
pharmacist.

In this leaflet:
• What  is Histafen® topical solution and what it is used  for
• Before you use Histafen®
• How to use Histafen®
• How to store Histafen®
• Further information

• What Histafen® topical solution is and what it is used for 
Histafen® topical solution contains the active ingredient 
diphenhydramine.
Histafen® temporarily relieves pain and itching associated with:
− Insect bites 
− Minor burns 
− Sunburn
− Minor skin irritations
− Minor cuts
− Scrapes
− Rashes due to poison ivy, poison oak and poison sumac.

• Before you take Histafen®
Do not use Histafen® 
Do not use Histafen® if you are using any other product 
containing diphenhydramine, even one taken by mouth.
Do not use Histafen® on large areas of the body 

• Take special care with Histafen®
Ask a doctor before using Histafen® on chickenpox or measles  
When using Histafen® avoid contact with eyes.
Stop using Histafen® and contact a doctor if :
− Your condition worsens
− Symptoms persist for more than 7 days or clear up and occer 
again within a few days.  
Histafen® is for external use only

• Taking other medicines, herbal or dietary supplements
Do not use Histafen® if you are using any other product 
containing diphenhydramine, even one taken by mouth.

• How to use Histafen® 
Do not use more than directed 
Adults and children 2 years of age and older: apply to affected 
area not more than 3 to 4 times daily.
Children under 2 years of age : ask a doctor.  

• How to store Histafen®
Keep out of the reach and sight of children.
Do not use  after the expiry date which is stated on the carton. The 
expiry date refers to the last day of that month.
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Histafen® topical solution   is flammable. Do not store above 30°C.
Medicines should not be disposed of via wastewater or 
household waste. Ask your pharmacist how to dispose of 
medicines no longer required. These measures will help to protect 
the environment.

• Further information
What Histafen® contains
Histafen® contains the active ingredient Diphenehydramine 
Hydrochloride. Each gram solution contains 20 mg Diphenehy-
dramine Hydrochloride (2%).
The other ingredients are : Zinc acetate, ethanol, glycerin, 
povidone and purified water

What Histafen® looks like and contents of the pack
Histafen® is a clear yellowish solution.
Histafen® topical solution is available in a labeled roll-on tube 
container which contains 13 ml of the medicated solution. the 
tube container is enclosed in a carton box along with an insert. 

Marketing authorization Holder and Manufacturer
Dar Al Dawa Development & Investment Co. Ltd (Na’ur – Jordan). 
Tel. (+962 6) 57 27 132
Fax. (+962 6) 57 27 776 

To report any side effects:
• Jordan
- Contact marketing authorization holder
• Saudi Arabia 
- National Pharmacovigilance and Drug Safety Centre (NPC)
− Fax: + 966 112057662
− Call NPC at + 966 112038222, Exts: 
2317-2356-2353-2354-2334-2340
− Toll free phone: 8002490000
− E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa
− Website: www.sfda.gov.sa/npc
• United Arab Emirates
-   Pharmacovigilance and Medical Device Section
− Drug Department
− UAE Ministry of Health and & Prevention
− Hotline: 80011111
− Email: pv@moh.gov.ae
− P.O. Box: 1853 Dubai UAE
• Sudan
- National Medicines and Poisons Board (NMPB)
− Fax: + 249 183522263
− E-mail: info@nmpb.gov.sd
− Website : www.nmpb.gov.sd
• Other countries
- Please contact the relevant competent authority.

− 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 the experts in 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.

This is a Medicament
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قم بقراءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال هذا الدواء. 
− احتفظ بهذه النشرة ألنك قد حتتاج اليها الحقا. 

باستشارة  قم  املستحضر  بهذا  تتعلق  اسئلة  اي  لديك  كانت  حال  في   −
الطبيب او الصيدلي.

− ان هذا الدواء قد مت صرفه خصيصا لك بناءا على وصفة طبية, ولهذا يجب 
يعاني من نفس  الشخص  وان كان هذا  اعطائه ألي شخص حتى  عليك عدم 

االعراض التي سبق وان عانيت منها.
− قم باالتصال بطبيبك املعالج او الصيدلي في حال زيادة حدة االعراض اجلانبية 

او االصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة. 

حتتوي هذه النشرة على:
• ما هو محلول هستافني املوضعي وما هي دواعي استعماله

• قبل القيام باستعمال هستافني 
• طريقة استعمال هستافني 

• ظروف تخزين هستافني 
• معلومات اضافية

• ما هو محلول هستافني املوضعي وما هي دواعي استعماله 
يحتوي محلول هستافني املوضعي على املادة الفعالة دايفينهيدرامني. 

يخفف هستافني بشكل مؤقت األلم واحلكة التي تصاحب: 
− لدغ احلشرات 

− احلروق اخلفيفة 
− حروق الشمس

− التهيجات اجللدية اخلفيفة 
− اجلروح اخلفيفة 

− اخلدوش 
− الطفح اجللدي بسبب اللبالب السام، البلوط السام والسماق السام. 

• قبل القيام باستعمال هستافني 
موانع استعمال هستافني 

على  يحتوي  أخر  منتج  أي  تستعمل  كنت  إذا  هستافني  تستعمل  ال 
دايفينهيدرامني، حتى لو كان يؤخذ عن طريق الفم. 

ال تستعمل هستافني على مساحات واسعة من اجلسم. 

االحتياطات عند استعمال هستافني 
اسأل الطبيب قبل استعمال هستافني على اجلدري أو احلصبة 

عند استعمال هستافني جتنب مالمسته للعينني. 
توقف عن استعمال هستافني وتواصل مع الطبيب في حال: 

− تفاقمت حالتك
أيام  أخرى خالل  مرة  وظهرت  اختفت  أو  أيام   ٧ من  ألكثر  األعراض  استمرت   −

قليلة. 
هستافني لالستعمال اخلارجي فقط. 

او  اخرى  ادوية  اي  مع  املستحضر  هذا  استعمال  عند  الدوائية  التداخالت 
اعشاب او مكمالت غذائية 

على  يحتوي  أخر  منتج  أي  تستعمل  كنت  إذا  هستافني  تستعمل  ال 
دايفينهيدرامني، حتى لو كان يؤخذ عن طريق الفم. 

• طريقة استعمال هستافني 
ال تستعمل أكثر من الكمية املطلوبة.  

البالغني واألطفال من عمر سنتني وأكبر:  يوضع على املنطقة املصابة بحيث ال 
تتجاوز ٣-٤ مرات يومياً. 

األطفال أقل من عمر سنتني: اسأل الطبيب. 

هستافني محلول موضعي                                دايفينهيدرامني هيدروكلورايد ٢٪  

• ظروف تخزين هستافني 
− ال تترك الدواء في متناول أيدي األطفال و نظرهم.

تاريخ االنتهاء  العبوة.  تاريخ االنتهاء املبني على  بعد  هستافني  − ال تستخدم 
يدل على أخر يوم في الشهر املذكور. 

− محلول هستافني املوضعي قابل لإلشتعال. يحفظ على درجة حرارة ال تزيد 
عن ٣٠ درجة مئوية. 

− يجب عدم التخلص من االدوية في املياه العادمة او النفايات املنزلية. اسأل 
بحاجة  تعد  لم  التي  االدوية  من  للتخلص  السليمة  الطريقة  حول  الصيدلي 

اليها. سيساعد هذا في حماية البيئة. 

• معلومات اضافية 
ما هي محتويات هستافني 

يحتوي هستافني على املادة الفعالة دايفينهيدرامني هيدروكلورايد. يحتوي كل 
غرام على ٢٠ ملغم دايفينهيدرامني هيدروكلورايد  (٢٪). 

املكونات األخرى هي: أسيتات الزنك، ايثانول، غليسرين، بوفيدون وماء نقي. 

ما هو الشكل الصيدالني لهستافني ووصفه وحجم عبوته 
هستافني هو محلول صافي مصفر اللون. 

محلول هستافني املوضعي متوفر في انبوب يحتوي ١٣ مل من احمللول ومغلفة 
في عبوة كرتونية مع نشرة. 

اسم وعنوان مالك رخصة التسويق واملصنع
شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار املساهمة احملدودة (ناعور – األردن).

هاتف. ١٣٢ ٢٧ ٥٧ (٦ ٩٦٢ +)
فاكس.٧٧٦ ٢٧ ٥٧ (٦ ٩٦٢ +)

لإلبالغ عن األعراض اجلانبية :
• األردن 

− الرجاء اإلتصال مبالك رخصة التسويق 
• اململكة العربية السعودية 

− املركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية
o فاكس: ٧٦٦٢-٢٠٥-١١-٩٦٦ +

o اتصل باملركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية على الرقم: 
٢٠٣٨٢٢٢-١١-٩٦٦+، فرعي: ٢٣١٧-٢٣٥٦-٢٣٥٣-٢٣٥٤-٢٣٣٤-٢٣٤٠

o رقم الهاتف اجملاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠
 npc.drug@sfda.gov.sa : البريد االلكتروني o

www.sfda.gov.sa/npc : املوقع االلكتروني o
• اإلمارات العربية املتحدة

− قسم اليقظة الدوائية والوسائل الطبية
o إدارة الدواء

o وزارة الصحة ووقاية اجملتمع 
o اخلط الساخن : ٨٠٠١١١١١

pv@moh.gov.ae : امييل o
o صندوق بريد : ١٨٥٣ دبي االمارات العربية املتحدة

• السودان 
− اجمللس القومي لألدوية والسموم 

o فاكس: ٥٢٢٢٦٣ ١٨٣ (٢٤٩+)
info@nmpb.gov.sd :البريد اإللكتروني o
www.nmpb.gov.sd :املوقع اإللكتروني o

• الدول األخرى 
 -الرجاء االتصال باملؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة 

− الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكه خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر.
− اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستعمال املنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

− إن الطبيب والصيدلي هما اخلبيران في الدواء وبنفعه وضرره.
− ال تقطع مدة العالج احملددة لك من تلقاء نفسك.

− ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
− ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال.

إن هذا الدواء

مجلس وزراء الصحة العرب واحتاد الصيادلة العرب


