
 

Package leaflet: Information for the patient 
Aluminium hydroxide 175mg/Magnesium hydroxide 200mg oral suspension 
 
Aluminium hydroxide 175mg/5 ml 
Magnesium hydroxide 200mg/5 ml 

 
             What is in this leaflet 
 
 

 
1. What Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide 

suspension 
3. How to take Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension 
4. Possible side effects 
5. How to store Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension  

 
1. What Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension is and what it is used for 
This medication contains two different medicines. They are called aluminium hydroxide and magnesium 
hydroxide. They belong to a group of medicines called antacids. 
 
Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension is used for: 

• Heartburn or when your stomach has too much acid (indigestion) 
• Inflammation of the stomach (gastritis), and 
• When prescribed by a doctor it may also be used for lowering the amount of acid in your 

stomach or gut (intestine) when you have an ulcer 
 
Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension works by lowering the amount of acid in your 
stomach. 

 
2. What you need to know before you take Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension 
 
Do not take Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension if 
• You are allergic to aluminium hydroxide or magnesium hydroxide. 

o Signs of an allergic reaction include: a rash, swallowing or breathing problems, swelling 
of your lips, face, throat or tongue. 

• You are feeling very weak and have no energy (debilitated). 
• You have kidney problems. Long term exposure to high doses of Aluminium  hydroxide/Magnesium 

hydroxide suspension can lead to dementia. 
• You have severe stomach pain. 
• Your bowel is partially or fully blocked. 
 

 
 
       Warnings and precautions 
 

 
Take special care with Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension.  
Check with your doctor or pharmacist before taking this medicine if You are on a low-phosphorous diet. 
 
Other medicines and Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension 
Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension can affect the following medicines: 



 

• Some medicines used to treat infections such as tetracycline, ciprofloxacin, rifampicin and 
ketoconazole 

• Medicines for malaria such as chloroquine and hydroxychloroquine 
• Chlorpromazine – used for mental illness (psychosis) 
• Vitamins 
• Polystyrene sulphonate – used to treat high levels of potassium in the blood 

 
 
 Pregnancy and breastfeeding 
 

 
Talk to your doctor or pharmacist before taking this medicine if: 
• You are pregnant, might become pregnant, or think you may be pregnant. You should not take 

Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension during the first three months of 
pregnancy. 

• You are breastfeeding or planning to breastfeed. 
 
3. How to take Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension 
• Shake well before use to ensure the product is mixed properly 
• Take this medicine by mouth 
• If necessary, Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension may be taken with water or 

milk 
 
Adults, the elderly and children aged 14 years or older 
• Take two to four 5ml teaspoonfuls 
• Take 20 minutes to 1 hour after meals and at bedtime 
 
Children less than 14 years old 
• Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension is not recommended for children less than 

14 years of age 
 
If you take more Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension than you should 
The following effects may happen: diarrhoea, stomach pain or you may get a bloated feeling and 
cramping pain in the abdomen (stomach), be sick (vomit), have indigestion, heartburn, upset stomach, 
constipation, loss of appetite, dry mouth.  

 
 
4. Possible side effects 
 

 
Stop taking Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension and see a doctor or go to a 
hospital straight away if: 
• You have a red and lumpy skin rash, swollen eyelids, face, lips, mouth or tongue, itching and 

difficulty breathing or swallowing. This could be an allergic reaction. 
 
Uncommon: 
• Constipation 
• Diarrhoea 
 
5. How to store Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
Do not use Aluminium hydroxide/Magnesium hydroxide suspension after the expiry date which is 
stated on the carton and the bottle after EXP.  



 

Discard any medicine remaining 6 months after opening the bottle. 
Store below 25°C. 
Do not throw away 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  
مجم معلق فموي 200مجم / هيدروكسيد المغنسيوم  175هيدروكسيد األلومنيوم   

مل 5مجم /  175هيدروكسيد األلومنيوم   

لم 5مجم /  200هيدروكسيد المغنسيوم   

 

 

    ماذا في هذه النشرة

 

 

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم وما هي دواعي استخدامه معلق. ما هو 1  

. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول معلق هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم2  

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم معلق تتناول. كيف 3  

. اآلثار الجانبية المحتملة4  

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم معلق. كيفية تخزين 5  

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم وما هي دواعي استخدامه معلق. ما هو 1  

يحتوي هذا الدواء على دوائين مختلفين. يطلق عليهم هيدروكسيد األلومنيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم. ينتمون إلى مجموعة من األدوية 

ضادات الحموضة.تسمى م  

 
 يستخدم هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم في:

الحموضة المعوية أو عندما تكون معدتك شديدة الحموضة )عسر الهضم(•   
التهاب المعدة )التهاب المعدة( ، و•   
ندما تكون مصابًا بقرحةعند وصفه من قبل الطبيب ، يمكن استخدامه أيًضا لخفض كمية الحمض في المعدة أو األمعاء ع•   

 
 يعمل هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم عن طريق خفض كمية الحمض في معدتك.

 
. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول معلق هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم2  

 ال تتناول محلول هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنسيوم إذا
يك حساسية من هيدروكسيد األلومنيوم أو هيدروكسيد المغنيسيوم.لد•   
تشمل عالمات رد الفعل التحسسي: طفح جلدي ، مشاكل في البلع أو التنفس ، تورم في الشفتين ، الوجه ، الحلق أو اللسان. -  

تشعر بضعف شديد وليس لديك طاقة )ضعيف(.•   
طويل األمد لجرعات عالية من هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم إلى لديك مشاكل في الكلى. يمكن أن يؤدي التعرض • 

 اإلصابة بالخرف.
لديك ألم شديد في المعدة.•   
.انسداد أمعائك جزئيًا أو كليًا•   

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 
 

 توخ الحذر عند استخدام هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم.
لصيدلي قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تتبع نظاًما غذائيًا منخفض الفوسفور.استشر طبيبك أو ا  

 
 

 
 األدوية األخرى ومعلق هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم

 
 

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم على األدوية التالية: معلقيمكن أن يؤثر   
هابات مثل التتراسيكلين والسيبروفلوكساسين والريفامبيسين والكيتوكونازولبعض األدوية المستخدمة لعالج االلت•   
أدوية المالريا مثل الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين•   
يستخدم لألمراض العقلية )الذهان( -الكلوربرومازين •   
الفيتامينات•   
في الدميستخدم لعالج المستويات العالية من البوتاسيوم  -بوليسترين سلفونات •   

 



 

 الحمل والرضاعة
 

 
أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء إذا: يإلى طبيبك يتحدث  

حامل. يجب عدم تناول هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم خالل  يأنك ينحامالً ، أو تعتقد ي، قد تصبح ةحامل يأنت• 
 األشهر الثالثة األولى من الحمل.

مرضعة أو تخططين لإلرضاع. يكنت•   
 

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم معلق. كيف تتناول 3  

رج العبوة جيداً قبل االستخدام للتأكد من خلط المنتج بشكل صحيح -  
تناول هذا الدواء عن طريق الفم -   

إذا لزم األمر ، يمكن تناول هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم مع الماء أو الحليب -  
 

عاًما أو أكبر 14الكبار وكبار السن واألطفال الذين تبلغ أعمارهم   

مل 5مالعق صغيرة بحجم  4إلى  2من  تناول•   

دقيقة إلى ساعة واحدة بعد الوجبات وقبل النوم 20 تناول الدواء•   

 
سنة 14األطفال أقل من   

سنة 14هيدروكسيد األلمنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم ال ينصح به لألطفال أقل من •   
 

 إذا تناولت أكثر مما ينبغي من هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم 
آالم في المعدة أو الشعور باالنتفاخ وألم مغص في البطن )المعدة( ، غثيان )قيء( ، عسر هضم ،  قد تحدث األعراض التالية: إسهال ،

 حرقة ، اضطراب في المعدة ، إمساك ، فقدان الشهية ، جفاف فم.
 

 
 

. اآلثار الجانبية المحتملة4  

 
إلى المستشفى على الفور إذا: توقف عن تناول هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم واستشر الطبيب أو اذهب  

لديك طفح جلدي أحمر ومتكتل ، وتورم في الجفون والوجه والشفتين والفم أو اللسان ، وحكة وصعوبة في التنفس أو البلع. قد يكون • 
 هذا رد فعل تحسسي.

 
:غير مألوف  

  - إمساك   
  -إسهال 

 
 
 

هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم معلقكيفية تخزين . 5  

 

 

 

 

 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال.
 ال تستخدم هيدروكسيد األلومنيوم / هيدروكسيد المغنيسيوم المعلق بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على الكرتون والزجاجة.

لزجاجة.أشهر من فتح ا 6تخلص من أي دواء متبقي بعد   

درجة مئوية. 25يحفظ في درجة حرارة أقل من   

 ال يجوز رمي األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
 

  19999الرقم الموحد                   
0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   

8002490000المجاني                 الهاتف   

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
 

 

 


