
 

     Package leaflet: Information for the patient 

     Azelaic acid 20 %  cream 
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1. What Azelaic acid is and what it is used for 

 Azelaic acid is a skin cream used to treat common acne (acne vulgaris). 

 Azelaic acid cream should only be used to treat acne. You should not use 

this medicine for any other skin condition. 

 Azelaic acid attacks the bacterium called Propionibacterium acnes, which 

plays an essential part in causing acne. Azelaic acid also reduces growth of 

the harder outermost skin cells that block the pores of the skin to cause 

blackheads and whiteheads. 

 

2.  What you need to know before you use Azelaic acid  

Do not use Azelaic acid   

If you are allergic to azelaic acid or any of the other ingredients of this medicine. 

 

 

Warnings and precautions 

 

 

Azelaic acid is for external use on the skin only. You should not allow Azelaic acid 

to come into contact with your eyes, mouth or other mucous membranes. If it 

does, wash the eyes, mouth or other mucous membranes immediately with large 

amounts of cool water. 

Rarely, it has been reported that in some patients with asthma who were treated 

with azelaic acid worsening of asthma symptoms had occurred. 

Azelaic acid is not recommended for use in children below the age of 12 due to a 

lack of data on safety and efficacy. 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

There is limited experience with use of the active substance azelaic acid during 

pregnancy.  

Infants must not come into contact with treated skin or breast. 

 

Driving and using machines 

Azelaic acid has no influence on the ability to drive and use machines. 



 

 3.How to use Azelaic acid 

 

Adults and Adolescents  (12 - 18 years  of  age) 

 First thoroughly wash with plain water the whole area to be treated. If the 

skin is greasy use a mild skin cleanser. Dry the skin thoroughly before 

applying. 

 Start treatment with Azelaic acid twice a day. 

 If  your skin  is  very  sensitive  use Azelaic acid once a day, in the evening during 

the first week of treatment. Then change to twice a day. 

 The amount of Azelaic acid you should use will depend on the size  of  the  area  to  

be treated: 

o As a guide, if the whole of your face is affected, use 2.5 cm (approx. 

0.5 g) of cream each time you apply Azelaic acid. 

o If you have acne on your chest and back, as well as your face, adjust 

the amount of cream accordingly. 

 Use the cream regularly. Rub it in gently. 

Wash your hands thoroughly after using Azelaic acid. 

To get the best effect you will probably have to use Azelaic acid regularly for 

several months. However, you should not use Azelaic acid for more than  12  months  at  

any time. 

 

3. Possible side effects 

 

Reasons to stop using Azelaic acid 

Stop using Azelaic acid if you think you are having an allergic reaction (e.g. rash) to 

Azelaic acid. 

 

         If skin irritation remains troublesome: 

 reduce the amount of Azelaic acid you apply each time 

 or apply it only once a day 

 or stop treatment temporarily 

The following side effects are based on reports from clinical studies with Azelaic 

acid cream  

Very common (may affect more than 1 in 10 people): burning, itching or abnormal 

redness of the skin (erythema) at the site 

of application. 

Common (may affect up to 1 in 10 people): scaling, pain, dryness, skin discoloration 

or irritation at the site of application. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. How to store Azelaic acid  

 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 Store Azelaic acid below 30°C. 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box after EXP. 

 After first opening of the container, the in-use shelf life is 6 months. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 

 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 



 

 

للمريض معلومات الدوائية، النشرة  

 

 ٪ 20األزيليك  مرهم

 

 في هذه النشرة ماذا

 

 

 وما هي دواعي استخدامه األزيليكما هو حمض . 1

 األزيليكما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام حمض . 2

 كيفية استخدام حمض األزيليك. 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 ككيفية تخزين حمض األزيلي. 5

 

 وما هي دواعي استخدامه األزيليكما هو حمض . 1

 جلدي يستخدم لعالج حب الشباب الشائع مرهم هو  األزيليكحمض • 

يجب عدم استخدام هذا الدواء ألي حالة جلدية . فقط لعالج حب الشباب األزيليكحمض  مرهميجب استخدام • 

 .أخرى

، والتي تلعب دوًرا أساسيًا في التسبب في  بثرة بروبيونوباكتريوم يهاجم حمض األزيليك البكتيريا المسماة• 

أيًضا من نمو خاليا الجلد الخارجية األكثر صالبة التي تسد مسام الجلد  األزيليكيقلل حمض . ظهور حب الشباب

 .لتسبب الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء

 

 األزيليكما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام حمض . 2

 تستخدم حمض األزيليكال 

 .إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حمض األزيليك أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

بالتالمس مع عينيك أو  األزيليكيجب أال تسمح لحمض . لالستخدام الخارجي على الجلد فقط األزيليكحمض 

، اغسل العين أو الفم أو األغشية المخاطية األخرى على الفور  إذا حدث ذلك. فمك أو أي أغشية مخاطية أخرى

 .بكميات كبيرة من الماء البارد

 .نادًرا ما تم اإلبالغ عن حدوث تفاقم في أعراض الربو لدى بعض مرضى الربو الذين عولجوا بحمض األزيليك

 .علقة بالسالمة والفعاليةبسبب نقص البيانات المت 12لألطفال دون سن  األزيليكال ينصح باستخدام حمض 

 

 

 الحمل والرضاعة

 

 .هناك خبرة محدودة في استخدام المادة الفعالة حمض األزيليك أثناء الحمل

 .يجب أال يتالمس الرضع مع الجلد المعالج أو الثدي

 

 اآلالتالسياقة واستعمال 

 .ال يؤثر حمض األزيليك على القدرة على القيادة واستخدام اآلالت



 

 

 

 استخدام حمض األزيليككيفية  .3

 

 

 (سنة 18-12)البالغين والمراهقين 

. إذا كان الجلد دهنيًا ، استخدم منظفًا لطيفًا للبشرة. المراد معالجتها بالكامل جيدًا بالماء العادي اغسل المنطقة• 

 .جفف الجلد جيدًا قبل التقديم

 .مرتين في اليوم األزيليكابدأ العالج بحمض • 

مرة واحدة في اليوم ، في المساء خالل األسبوع  األزيليكإذا كانت بشرتك شديدة الحساسية ، استخدم حمض • 

 .ثم غير إلى مرتين في اليوم. األول من العالج

 :ستعتمد كمية حمض األزيليك التي يجب استخدامها على حجم المنطقة المراد عالجها• 

o في كل مرة تقوم فيها بتطبيق  المرهممن ( جرام تقريبًا 0.5)سم  2.5خدم كدليل ، إذا تأثر وجهك بالكامل ، است

 .األزيليكحمض 

o  وفقًا لذلك المرهمإذا كان لديك حب الشباب على صدرك وظهرك ، وكذلك على وجهك ، فاضبط كمية. 

 .افركها برفق. بانتظام المرهماستخدم • 

 .اغسل يديك جيدًا بعد استخدام حمض األزيليك

ومع ذلك ، يجب أال . بانتظام لعدة أشهر األزيليكللحصول على أفضل النتائج ، ربما يتعين عليك استخدام حمض 

  .شهًرا في أي وقت 12ألكثر من  األزيليكتستخدم حمض 

  

 اآلثار الجانبية المحتملة .4

 

 

 

 سباب التوقف عن استخدام حمض األزيليكأ

لحمض ( مثل الطفح الجلدي)إذا كنت تعتقد أنك تعاني من رد فعل تحسسي  األزيليكتوقف عن استخدام حمض 

 .األزيليك

 

 :إذا ظل تهيج الجلد مزعًجا   

 الذي تستخدمه في كل مرة األزيليكقلل من كمية حمض • 

 أو ضعه مرة واحدة في اليوم• 

 أو توقف عن العالج بشكل مؤقت• 

 األزيليكر من الدراسات السريرية باستخدام كريم حمض تستند اآلثار الجانبية التالية إلى تقاري

 (:أشخاص 10من كل  1قد يؤثر على أكثر من )شائع جًدا 

 .وضع المرهم في موقع( حمامي)حرقان ، حكة أو احمرار غير طبيعي في الجلد  

تقشر ، ألم ، جفاف ، تغير لون الجلد أو تهيج في موقع  (:أشخاص 10من كل  1قد تظهر لدى حتى )شائعة 

 .المرهم وضع

 

 

 كيفية تخزين حمض األزيليك .5

 

 

 .احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال• 

 .درجة مئوية 30قم بتخزين حمض األزيليك في درجة حرارة أقل من • 

 .EXPة المذكور في العلبة بعد ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحي• 

 .أشهر 6بعد فتح الحاوية ألول مرة ، تكون مدة الصالحية • 

 .ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية• 

 

 



 

 

 

 

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
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