
 

 

 

Package leaflet: information for the user 
  Adapalene 0.1% w/w Cream 

  Adapalene 0.1% w/w gel* 

 

What is in this leaflet 

 

1. What Adapalene is and what it is used for  

2. What you need to know before you use Adapalene  

3. Ηοw to use Adapalene 

4. Possible side effects 

5. Ηοw to store Adapalene 

 

1. What Adapalene is and what it is used for 

 The actiνe substance in Adapalene is adapalene which has an anti-inflammatory effect reducing soreness and irri 
tation. 

 lt is used on the face, chest or back for acne, where the skin may have lots of blackheads, spots and pimples. 

 Adapalene is only absorbed into the body in νery small amo unts, and has little effect, except on the surface of the 
skin. 

2. What you need to know before you use Adapalene  

Do not use Adapalene 

 lf you are pregnant 
 lf you are planning a pregnancy 

 lf you are allergic to adapalene or any of the other ingredients of this medicine 

 

  Warnings and precautions 

 

 

 Do not use this  medicine on areas where you haνe  cuts  or  scrapes or  on  sunburnt  skin  or  if  you  haνe  a  skin  condition  
called eczema. 

 Ανοίd  contact with the eyes, mouth or angles of the nose, and  aνoid  other νery  sensitiνe areas of your body.  lf  accidental, 

contact does occur, immediately wash with warm water. 

 Ανοίd exposure to strong sunlight and artificial UV light. Use of sunscreen products and protectiνe clothing oνer the treated area is 
recommended. 

 lf you experience sensitiνity or irritation when applying this medicine, stop using it and tell your doctor. You may be asked to 

use the cream less often, or to stop using it until symptoms subside. 
 

Other medicines and Adapalene 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, haνe recently taken or might take any other medicines. 

 Other acne products (containing benzoyl peroxide, erythromycin or clindamycin) may be used with Adapalene, but they 

MUST be applied in the morning and Adapalene at night. 

 Cosmetics may be used but they must not cause blackheads or dry the skin.  

 

 

Pregnancy and breastfeeding 

 

 DO ΝΟΤ use Adapalene if you are pregnant or thinking of becoming pregnant. Your doctor can giνe you more 
information. 

 Ιf   you  fall  pregnant while using  Adapalene, the  treatment  must  be  discontinued . 

 Adapalene can be used during breastfeeding. Το  aνoid contact exposure of the infant, application of Adapalene to the 
chest should be aνoided. 

3. How to use Adapalene 

 Adapalene is only intended for use in adults and adolescents aged 12 years and oνer. 

 This medicine is for EXTERNAL USE ONLY. 

 Adapalene is applied at night before going to bed, unless your doctor has told you otherwise. 

 Thoroughly wash the areas to be treated with water. Make sure the skin is clean and dry before using this medicine. 

 Put a thin film of the cream with your fingertips on to the affected areas and rub in gently. 



 

 

 Do not forget to wash your hands afterward s. 

 Ηοw long you will haνe to use this medicine will depend on how quickly your acne improνes. After you haνe used this medicine 

for 3 months, it is important that you see your doctor. He or she can then check the improνement of your acne. 

Ιf you use more Adapalene than you should or accidentally swallow any of the cream 

 Ιf  you put   too much Adapalene οn your skin,  you will  not  get  rid  of y our  acne any  quicker,  but your  skin  may  become  

irritated  and red. Some peeling or discomfort could also occur. 

 ln the rare event that you accidentally swallow any of this medicine, seek medical advice. 

 

lf you forget to use Adapalene 

Don't worry if you forget to apply your Adapalene at  the right  time. When you  remember,  start  using  this  medicine again,  in the  

same way as before.  

 

 

4. Possible side effects 

 

 

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. 

Adapalene Cream may cause the following side effects at the site of applica tion. 

Common: may affect up to 1 in 10 people 

 dry skin 

 irritation of the skin 

 burning sensation of the skin 

 redness of the skin (erythema) 

Uncommon: may affect up to 1 in 100 people 

 local skin reaction (contact dermatitis) 

 skin discomfort 

 sunburn 

 itching of the skin (pruritus) 

 peeling skin (exfoliation) 

 flare up of acne 

 

5. How to store Adapalene 

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

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the tube and carton. The expiry date refers to the last day of 
that month. 

 Keep the medicine in its original container. Do not store above 25°C .  Do not freeze. 

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

 

* Dosage form and route of administration of Adapalene 0.1% w/w gel should be prescribed according to 

therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 

 

 

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  

 وزن  /٪ وزن 0.1 أدابالينمرهم 

 
  *وزن /٪ وزن 0.1 أدابالينجل 

 
 
 
 ؟في هذه النشرة ذاما
 

 
 
 هما هو أدابالين وما هو استخدام. 1
 أدابالينما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 أدابالين كيف تستخدم. 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 أدابالينتخزين كيفية . 5
 
 أدابالين وما هو استخدامه وما ه. 1

 
 .يقلل من وجع والتهابوالمادة الفعالة في أدابالين هي أدابالين التي لها تأثير مضاد لاللتهابات • 
 .رعلى الوجه أو الصدر أو الظهر لعالج حب الشباب ، حيث قد يحتوي الجلد على الكثير من الرؤوس السوداء والبقع والبثويستخدم • 
 .، وله تأثير ضئيل ، باستثناء سطح الجلد كميات قليلة فقط في أدابالين في الجسميمتص • 

 

 أدابالينما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 أدابالينال تستخدم 
 حامالا  يإذا كنت• 
 تخططين للحمل يإذا كنت• 
 حساسية من ادابالين أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء يإذا كان لديك• 

 
    

 المحاذير واإلحتياطات     
 
 

 .كزيماية تسمى األتعاني من حالة جلدال تستخدم هذا الدواء في المناطق التي بها جروح أو خدوش أو على الجلد المصاب بحروق الشمس أو إذا كنت • 
ا بال حدث تالمسإذا . مالمسة العينين أو الفم أو زوايا األنف ، وتجنب مناطق حساسة أخرى في الجسمتجنب •   .ماء الدافئعرضياا اغسله فورا
 .لمعالجةاالمنطقة  لىعمن الشمس ومالبس واقية  يوصى باستخدام منتجات واقية. التعرض ألشعة الشمس القوية واألشعة فوق البنفسجية االصطناعيةتجنب • 
ه ف عن استخدامل  أو التوقبشكل أق المرهمقد يُطلب منك استخدام . هذا الدواء ، فتوقف عن استخدامه وأخبر طبيبك استخامإذا واجهت حساسية أو تهيج عند • 

 .حتى تهدأ األعراض

 

 أدوية أخرى وأدابالين
ا أو قد تتناول أي أدوية أخرى أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت  .تتناول أو تناولت مؤخرا

في  جب استخدامهايلين  ولكن مع أدابا( التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد ، االريثروميسين أو الكليندامايسين)يمكن استخدام منتجات حب الشباب األخرى • 
 .الصباح و أدابالين في الليل

 .ولكن يجب أال تسبب الرؤوس السوداء أو تجفف الجلد يمكن استخدام مستحضرات التجميل• 
 

 

 الحمل والرضاعة         
 

 
 .يمكن لطبيبك أن يزودك بمزيد من المعلومات. قومي باستخدام أدابالين إذا كنت حامالا أو تفكرين في الحملال ت• 
 .أثناء استخدام أدابالين ، يجب إيقاف العالج يإذا حملت• 
 .تطبيق أدابالين على الصدر عدمالتعرض المالمس للرضيع ، يجب  لتجنب. أدابالين أثناء الرضاعة الطبيعيةيمكن استخدام • 
 
 أدابالينكيفية استخدام . 3 

 .سنة وما فوق 12يستخدم أدابالين فقط في البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين • 
 .هذا الدواء لالستعمال الخارجي فقط •
 .أدابالين في الليل قبل الذهاب إلى الفراش ، ما لم يخبرك طبيبك بخالف ذلك استخداميتم • 
 .تأكد من أن الجلد نظيف وجاف قبل استخدام هذا الدواء. اغسل المناطق المراد معالجتها بالماء جيداا• 
 .مع أطراف أصابعك على المناطق المصابة وافركيها برفق المرهمضعي طبقة رقيقة من • 
 .ال تنس أن تغسل يديك بعد ذلك• 
يمكنه . طبيبك تزورأشهر ، من المهم أن  3بعد استخدامك لهذا الدواء لمدة . حب الشباب لديك تحسنسوف تعتمد مدة استخدام هذا الدواء على مدى سرعة • 

  .حب الشباب تحسنبعد ذلك التحقق من 
 
 عن طريق الخطأ المرهم تبتلعتإذا استخدمت أدابالين أكثر مما يجب أو  -
يمكن أن يحدث بعض . إذا وضعت الكثير من أدابالين على بشرتك ، فلن تتخلص من حب الشباب بشكل أسرع ، ولكن قد تصبح بشرتك متهيجة وحمراء• 

 .التقشير أو االنزعاج
 .في حالة حدوث ابتالع عن طريق الخطأ ألي من هذا الدواء ، اطلب المشورة الطبية• 



 

 

 
 أدابالينام إذا نسيت استخد

 .ن قبلا كما كان معندما تتذكر ، ابدأ في استخدام هذا الدواء مرة أخرى ، بالطريقة نفسه. في الوقت المناسب أدابالين استخامال تقلق إذا نسيت 
 

 
 
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 

 
ا جانبية ، على الرغم من عدم  الجانبية التالية في  في اآلثار نمرهم أداباليقد يتسبب . حصول الجميع عليهامثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا

 .موقع التطبيق
 أشخاص 10من كل  1قد يصيب ما يصل إلى : عام

 جلد جاف •
 تهيج الجلد• 
 حرقان في الجلد• 
 (.حمامي)احمرار في الجلد • 

 شخص 100من كل  1قد يصيب ما يصل إلى : غير شائع
 (التهاب الجلد التماسي)رد فعل الجلد الموضعي • 
 الجلد عدم ارتياح• 
 ضربة شمس •
 (.حكة)حكة في الجلد • 
  (التقشير)تقشير البشرة • 
 حب الشباب تهيج• 

 
 
 كيفية تخزين ادابالين. 5
 
 
 

 .احفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول األطفال• 
 .يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من ذلك الشهر. الصالحية المذكور على األنبوب والكرتونال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء • 
 .ال تجمد. درجة مئوية 25ال تخزن فوق . احتفظ بالدواء في عبوته األصلية• 
 .ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية• 
 
 حسب المادة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة الجلمن وزن  /وزن ٪ 0.1يجب وصف شكل الجرعة وطريقة إعطاء *
 
 
 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000            الهاتف المجاني       

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   
لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
 

 
 
 
 

 

 


