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1.What Simethicone is and what it is used for 

Simethicone is indicated for the relief of painful symptoms as: sensation of pressure, fullness in the 

epigastrium and intestinal spasm – due to excessive accumulation of gases that may be formed in the 

digestive tract in the following cases: 

• Air swallowing (aerophagia) 

• Functional dyspepsia 

• Irritable bowel syndrome 

• Peptic ulcer 

• Postoperative gaseous distension 

• Infant colic. 

It is used as a diagnostic aid to remove gases from the gastrointestinal tract before gastroscopy, x-ray 

examination and sonography of the spine and abdominal organs. 

                   General information 

 

Abdominal bloating occurs when the gastrointestinal (GI) tract is filled with air or gas. Most people 

describe bloating as feeling full, tight, or swollen in the abdomen. Your abdomen may also be swollen 

(distended), hard, and painful. Bloating is often accompanied by: pain, excessive gas (flatulence), 

frequent burping or belching, abdominal rumbling or gurgles. 

Abdominal bloating can interfere with your ability to work and participate in social or recreational 

activities. Bloating is common among both adults and children. 

 

 



2.What you need to know before you use Simethicone 

Do not use Simethicone: 

• if You have Ileus disease. 

• if You have Obstructive gastrointestinal disorders. 

 

                      Warnings and precautions 

 

No special precautionary measures are necessary. 

 

                    Other medicines and Simethicone 

 

No interactions with other agents have been reported. 

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, 

including medicines obtained without a prescription. 

 

 

                 Pregnancy and breastfeeding 

 

Pregnancy: Category C, there are no adequate and well controlled studies in pregnant women, use 

during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.  

Lactation: it is not expected to enter breast milk. 

 

 

                       3.How to use Simethicone 

 

Drops: 

• Infants (less than 2 years): Half a dropperful (½ ml or 10 drops approx.) equivalent to 20 mg 

simethicone, four times daily after meals and at bedtime. 

• Children (2-12 years): One dropperful (1 ml or 20 drops approx.) equivalent to 40 mg 

simethicone, four times daily after meals and at bedtime. 



• For diagnostic purposes (endoscopic, radiological or sonographic investigations), drops is given 

as following: 50 drops 3-4 times a day on the two preceding days, and 50 drops each when 

fasting on the morning of the day of investigation and immediately before the investigation. 

• For infants and children, it is not recommended to exceed 240 mg/day, except under the advice 

and supervision of a physician 

Chewable Tablets: 

It is recommended to take one tablet four times daily after meals and at bedtime. Tablets are to be 

chewed well before being swallowed alone or with some water. 

For diagnostic purposes (endoscopic, radiological or sonographic investigations), tablets can be given in 

the recommended dosage for 2 – 3 days before the day of examination, additional tablet on the day of 

examination is recommended. 

The maximum recommended dose for adults is 500 mg in 24 hours unless directed by doctor. 

 

If you use Simethicone more than you should  

Toxic effects from overdosage have not been reported. 

 

                         4.Possible side effects 

 

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

Simethicone is physiologically inert and is not absorbed from the stomach and intestines; so it has a high 

safety profile even when used for a long period of time. If you get side effects and they become serious 

or if you notice any other side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist. 

 

 

                        5.How to store Simethicone 

 

Keep out of the reach and sight of children. 

Store below 30 C. 

Do not use after the expiry date which is stated on the label. The expiry date refers to the last day of 

that month. 

 

 



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 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض 

 سيميثيكون  40  مجم  / 1  مل نقط 

 سيميثيكون  120 مجم  أقراص قابلة  للمضغ 

 

   ماذا في هذه النشرة؟             

 

 وما هو استخدامه سيميثيكون . ما هو1

 سيميثيكون. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 سيميثيكون . كيفية استخدام 3

 . اآلثار الجانبية المحتملة 4

 سيميثيكون. كيفية تخزين 5

 

 

 وما هو استخدامه  سيميثيكون. ما هو 1

  والتشنج ، الشرسوفية المنطقة في واالمتالء ، بالضغط اإلحساس: مثل المؤلمة  األعراض لتخفيف السيميثيكون يستعمل

 : التالية الحاالت  في الهضمي الجهاز  في تتشكل قد التي للغازات المفرط التراكم بسبب - المعوي

 (aerophagia) الهواء ابتالع •

 الوظيفي  الهضم عسر •

 المتهيج القولون متالزمة •

 الهضمية   القرحة •

 الجراحية العملية بعد غازي انتفاخ •

 . الرضع مغص •

  السينية األشعة وفحص المعدة تنظير قبل الهضمي الجهاز من الغازات  إلزالة التشخيص في  مساعدة كوسيلة استخدامه يتم

 .البطن  وأعضاء الفقري للعمود الصوتية فوق بالموجات والتصوير

 

 معلومات عامة  

 أو بالشبع الشعور بأنه االنتفاخ الناس معظم يصف. الغاز أو بالهواء( GI) الهضمي الجهاز يمتلئ عندما البطن انتفاخ يحدث

ً  وصلبًا( منتفًخا ) منتفًخا أيًضا بطنك يكون قد . البطن في  التورم أو الضيق   غازات  ، ألم: االنتفاخ يصاحب ما غالبًا. ومؤلما

 . البطن في قرقرة أو قرقرة ، متكرر تجشؤ أو تجشؤ ،( البطن انتفاخ) مفرطة

 بين شائع االنتفاخ. الترفيهية أو االجتماعية األنشطة في والمشاركة  العمل على قدرتك مع  البطن انتفاخ يتعارض أن يمكن

 .واألطفال البالغين

 

 سيميثيكون . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 : سيميثيكون تستخدم ال

 .الدموية الشعيرات مرض من تعاني كنت إذا •

 . معوية معدية اضطرابات من تعاني كنت إذا •



 المحاذير واإلحتياطات 

 . ضرورية  خاصة احترازية تدابير توجد ال

 

 

 

 

 سيميثيكون  أدوية أخرى و              

  

 . أخرى  عوامل مع تفاعالت أي عن اإلبالغ يتم لم

 عليها  الحصول  تم  التي  األدوية  ذلك  في  بما  ،  أخرى  أدوية  أي  مؤخًرا  تناولت  أو  تتناول  كنت  إذا  الصيدلي  أو  طبيبك  إخبار  يرجى

 . طبية وصفة بدون

 

 

 الحمل والرضاعة 

 الفائدة كانت إذا  فقط الحمل أثناء استخدم  ، الحوامل النساء على جيًدا ومضبوطة كافية دراسات توجد ال ، ج الفئة: الحمل

 . الجنين  على المحتملة  المخاطر تبرر المحتملة

 .األم حليب فيدخول   يتوقع ال: الرضاعة

 

 

          

 سيميثيكون. كيفية استخدام  3              

 

 :قطرات

 بعد  يوميًا مرات أربع سيميثيكون مجم 20 تعادل( تقريبًا قطرات 10 أو مل)½  قطارة نصف(: سنتين من  أقل) الرضع •

 . النوم وعند األكل

 األكل بعد  يوميًا مرات أربع سيميثيكون مجم 40 تعادل( تقريبًا نقطة 20 أو مل 1) واحدة  قطارة(: سنة 12-2) األطفال •

 . النوم وعند

  على  القطرات إعطاء يتم ،( الصوتية فوق بالموجات التصوير أو الشعاعية أو التنظيرية الفحوصات) التشخيص ألغراض •

  مباشرة وقبله الفحص يوم صباح الصيام عند  نقطة 50 و ، السابقين اليومين  في اليوم في مرات 4-3  نقطة 50:  التالي النحو

 .التحقيق

 الطبيب  وإشراف إشراف تحت إال يوم/  مجم 240 بتجاوز يوصى ال ، واألطفال للرضع بالنسبة •

 : للمضغ  أقراص

ً  مرات  أربع واحد قرص بتناول يوصى   مع أو بمفردها بلعها قبل  جيًدا األقراص مضغ يجب. النوم وعند الوجبات بعد يوميا

 .الماء بعض

  بالجرعة األقراص إعطاء يمكن ،( الصوتية فوق بالموجات أو الشعاعية أو التنظيرية الفحوصات) التشخيص ألغراض

 . الفحص يوم في  إضافي قرص  باستخدام ويوصى ، الفحص يوم قبل  أيام 3-2 لمدة بها الموصى



 . الطبيب يوجهها لم  ما ساعة 24 في  مجم 500 هي للبالغين بها الموصى القصوى الجرعة

  

 أكثر مما يجب   سيميثيكون إذا كنت تستخدم

 . الزائدة  الجرعة من السامة التأثيرات عن اإلبالغ يتم لم

 

 

 

 . اآلثار الجانبية المحتملة 4             

 

 . للجميع حدوثها عدم  من الرغم  على ، جانبية آثاًرا يسبب أن يمكن ، األدوية جميع مثل

  حتى عال   أمان بمظهر تتمتع فهي لذلك ؛ واألمعاء المعدة من  امتصاصه يتم وال الفسيولوجية الناحية من خامل السيميثيكون

  غير أخرى  جانبية آثار أي الحظت إذا أو خطيرة وأصبحت جانبية آثار من عانيت إذا . الزمن من طويلة لفترة استخدامها عند

 . الصيدلي أو طبيبك إخبار يرجى ، النشرة هذه في مدرجة

 

 

 سيميثيكون . كيفية تخزين  5 

 .األطفال وبصر متناول عن بعيدا تبقي

 .مئوية درجة 30  من أقل حرارة درجة في يحفظ

 .الشهر نفس من األخير اليوم إلى  الصالحية انتهاء تاريخ يشير. الملصق على  المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد تستخدم ال

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء 
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                  الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa :  البريد األلكتروني 
  

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء 
حي النفال – الطريق الدائري الشمالي   (3292 )  

1الوحدة رقم   
6288 –  13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية 
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