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1. What Nystatin is and what it is used for 

Nystatin belongs to a group of medicines called anti-fungal antibiotics. Nystatin Oral Suspension is used 

to prevent and treat fungal infections (thrush) of the mouth, throat or gut. It also provides effective 

prevention against oral thrush in those born of mothers with vaginal thrush. This medicine works by 

killing the yeast or fungus that has caused your symptoms. 

 

2. What you need to know before you take Nystatin 

Do not take Nystatin Oral Suspension: 

 If you are allergic to nystatin or any of the other ingredients of this medicine 

 

 

Warnings and precautions 

 

Talk to your doctor or pharmacist as Nystatin should not be used if you have a fungal infection in the 

lungs or on the skin.  

 

Other medicines and Nystatin 

 

 

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



 

Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 

your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. It is not known whether Nystatin can 

cause harm to your unborn baby when taken by a pregnant woman or if Nystatin can affect your ability 

to conceive, however absorption of Nystatin from the digestive system is small.  

It is not known whether Nystatin is excreted in breast milk. Caution should be used when Nystatin is 

given to women who are breast-feeding. 

 

3. How to take Nystatin 

 

 

 Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your 

doctor or pharmacist if you are not sure.  

 The recommended dose for adults and children is 1ml of suspension dropped into the mouth 

four times a day.  

 In the case of newborn babies, the recommended dose is 1ml once a day dropped into the 

mouth.  

 There are no specific dosage recommendations or precautions for older people.  

 Shake the bottle well before use.  

 Use the measuring dropper provided. Doses should be equally spaced throughout the day.  

 If you are taking this medicine for an infection in the mouth or throat, try not to swallow the 

suspension too quickly, as the longer the medicine is in contact with the site of infection the 

better.  

 Your doctor will normally have given you sufficient medicine to enable you to continue 

treatment for 48 hours after all symptoms have disappeared. This will help to clear up your 

infection completely and prevent a relapse. If signs and symptoms worsen or persist (beyond 14 

days of treatment), you should talk to your doctor. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Possible side effects  

 

 

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

sensitization develops, treatment should be discontinued. Nausea has also been reported occasionally 

during therapy. Large oral doses can occasionally cause:  

• sickness and diarrhea  

• bloating  

• stomach cramps, indigestion Rash including itching have been reported rarely.  

Hypersensitivity, angioedema (swelling of the lips or tongue) and facial oedema (swelling of the face) 

have also been reported. There have been very rare cases of a more serious allergic reaction called 

Steven Johnson Syndrome (a serious illness with blistering of the skin, mouth, eyes and genitals). 

 

5. How to store Nystatin 

 

 

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

• Do not store above 25°C. Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the 

bottle label and carton. This expiry date refers to the last day of that month.  

• Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how 

to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment. 

 

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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 . كيف تأخذ نيستاتين3
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 . كيفية تخزين النيستاتين5
 
 . ما هو النيستاتين وما هي دواعي استعماله1

ينتمي نيستاتين إلى مجموعة من األدوية تسمى المضادات الحيوية المضادة للفطريات. يستخدم نيستاتين عن طريق الفم لمنع 
الفموي لمن ولدوا  وعالج االلتهابات الفطرية )القالع( في الفم أو الحلق أو األمعاء. كما أنه يوفر وقاية فعالة ضد مرض القالع

ألمهات مصابات بمرض القالع المهبلي يعمل هذا الدواء عن طريق قتل الخميرة أو الفطريات التي تسببت في ظهور 
 األعراض.

 
 . ما يجب أن تعرفه قبل تناول النيستاتين2

 فموي: محلولال تتناول نيستاتين 
 نات األخرى لهذا الدواءإذا كنت تعاني من حساسية تجاه النيستاتين أو أي من المكو• 

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 
 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي حيث ال ينبغي استخدام النيستاتين إذا كان لديك عدوى فطرية في الرئتين أو الجلد.

 
 

 األدوية األخرى والنيستاتين
 
 

 
 أي أدوية أخرى.أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول 

 
 

 
 الحمل والرضاعة

 

إذا كنت حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة 
ة حامل أو قبل تناول هذا الدواء. من غير المعروف ما إذا كان النيستاتين يمكن أن يسبب ضرًرا لجنينك عند تناوله من قبل امرأ



من غير  إذا كان يمكن أن يؤثر نيستاتين على قدرتك على الحمل ، ولكن امتصاص النيستاتين من الجهاز الهضمي ضئيل.
 المعروف ما إذا كان النيستاتين يُفرز في حليب الثدي. يجب توخي الحذر عند إعطاء نيستاتين للنساء المرضعات.

 
 
 أخذ نيستاتينية . كيف3
 
 

 

 دائًما على تناول هذا الدواء تماًما كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا.احرص  •
 تسقط في الفم أربع مرات في اليوم. محلولمل من ال 1الجرعة الموصى بها للبالغين واألطفال هي • 
 مرة واحدة في اليوم تسقط في الفم.مل  1في حالة األطفال حديثي الوالدة ، الجرعة الموصى بها هي • 
 ال توجد توصيات أو احتياطات جرعة محددة لكبار السن.• 
 رج العبوة جيداً قبل االستخدام.• 
 استخدم قطارة القياس المرفقة. يجب أن تكون الجرعات متباعدة بالتساوي على مدار اليوم.• 
بسرعة كبيرة ، فكلما طالت مدة مالمسة الدواء  محلولحاول أال تبتلع الإذا كنت تتناول هذا الدواء لعدوى في الفم أو الحلق ، ف• 

 لموقع اإلصابة كان ذلك أفضل.
ساعة بعد اختفاء جميع األعراض. سيساعد ذلك  48عادة ما يعطيك طبيبك األدوية الكافية لتمكينك من مواصلة العالج لمدة • 

يوًما من العالج( ، يجب عليك  14العالمات واألعراض أو استمرت )بعد على إزالة العدوى تماًما ومنع االنتكاس. إذا ساءت 

 التحدث إلى طبيبك.
 
 

 
 . اآلثار الجانبية المحتملة للنيستاتين4

 

 
مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. في حالة حدوث تهيج أو 

لتوقف عن العالج. تم اإلبالغ أيًضا عن الغثيان أحيانًا أثناء العالج. يمكن أن تسبب الجرعات الفموية الكبيرة حساسية ، يجب ا
 في بعض األحيان:

 المرض واإلسهال• 
 االنتفاخ• 
 تقلصات في المعدة ، وعسر الهضم ، وقد تم اإلبالغ عن حدوث طفح جلدي بما في ذلك الحكة بشكل نادر.• 

أيًضا عن حساسية مفرطة ، وذمة وعائية )تورم في الشفتين أو اللسان( وذمة في الوجه )تورم في الوجه(. كانت تم اإلبالغ 
هناك حاالت نادرة جًدا لرد فعل تحسسي أكثر خطورة يسمى متالزمة ستيفن جونسون )مرض خطير مع ظهور تقرحات في 

 الجلد والفم والعينين واألعضاء التناسلية(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 زين النيستاتين. كيفية تخ5
 
 

 
 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.• 
 درجة مئوية. ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على ملصق 25ال يجوز التخزين فوق • 
 والكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصالحية هذا إلى اليوم األخير من نفس الشهر. الزجاجة   
 ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية  •

 .التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة   
 
 
 
 
 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000هاتف رقم                         
8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
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حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  
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