
Package Leaflet: Information for the User 

Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid effervescent 

What is in this leaflet  

 

1. What Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid is and what it is used for 

2. What you need to know before you take Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric 

Acid  

3. How to take Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

4. Possible side effects 

5. How to store Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

 

1. What Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid is and what is used for 

 It is used for treating acid indigestion, heartburn, sour stomach, and constipation. 

 Magnesium Hydroxide is an antacid. It works by neutralizing the acid in the stomach and by 
stimulating the bowels to move. 

 
2. What you need to know before you take Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric 

Acid  

Do not take Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid if: 

 You are allergic to any of the ingredients  

 You have severe stomach problems  

 You have an intolerance to some sugars 
 
 
Warnings and precautions 
 
 

Use with caution if: 

 You have heart, kidney or liver problems  

 You have diabetes  

 You need a laxative dose every day, or you have persistent abdominal pain, or if symptoms 
persist  

 You are elderly, or feel very weak 

 You are on a controlled sodium diet (each level teaspoon of powder contains 185 mg 
sodium)  

 You are pregnant or breastfeeding 

 

 



 

Other medicines and Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

 

Tell your doctor or pharmacist about all medicines you take, including prescription and over-the-counter 
medicines, vitamins and herbal supplements. 
 
It may interact with the following drugs and products: 

 Anticoagulants (eg, warfarin) because the risk of their side effects may be increased 

 Azole antifungals (eg, ketoconazole), bisphosphonates (eg, alendronate), cation exchange 
resins (eg, sodium polystyrene sulfonate), cephalosporins (eg, cephalexin), mycophenolate, 
penicillamine, quinolone antibiotics (eg, ciprofloxacin), or tetracyclines (eg, doxycycline) 
because their effectiveness may be decreased. 
   
Pregnancy and breastfeeding 
 

 

 Sodium bicarbonate is not safe to be used during pregnancy or while breastfeeding 
 
Driving and using machines  

 This medication may cause drowsiness, do not drive if you experience it.  
 

 
3.  How to take Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  
 
 

Adults:  

 For upset stomach, heartburn, indigestion, feeling sick: One or two teaspoonfuls. 

 For constipation: Take two teaspoonfuls before breakfast or at bedtime  
Children of 3 years and over: Reduce the amount above according to size and age.  
 

 Check the inner seal is not broken before first use. If it is, do not use the powder.  

 Use a dry spoon to measure.  

 Mix the amount recommended below with a glass of water and drink the solution, before it 
stops fizzing.  

 Replace lid firmly after use. 
 

If you forget to take Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

Take the missed dose as soon as you remember. 

If it is too close to the next dose, skip it. 

Do not take two doses at the same time. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Possible side effects 

 

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

may happen with this medicine. 

These include 

 Tiredness or weakness  

 Nausea/vomiting  

 Light headedness  
 
5. How to store Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

 Store medicines at room temperature, away from heat and direct light.  

 Do not freeze. 

 Do not flush medications down the toilet or pour them into drainage unless instructed to do 

so.  

 

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 Arabi 



 

 لنشرة الدوائية، معلومات للمريضا
 

 الفوار حمض الطرطريك ووبيكربونات الصوديوم  كبريتات المغنيسيوم
 
  

 ماذا في هذه النشرة ؟
 
 

 مهاوما هو استخد حمض الطرطريك و وبيكربونات الصوديوم كبريتات المغنيسيوم. ما هو 1

 حمض الطرطريك و وبيكربونات الصوديوم كبريتات المغنيسيوم. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول 2

 حمض الطرطريك ووبيكربونات الصوديوم  كبريتات المغنيسيوم.كيف تأخذ 3

 .األثار الجانبية المحتملة4

 حمض الطرطريك ووبيكربونات الصوديوم  كبريتات المغنيسيوم. كيف تخزين 5

 
 وما هو استخدامه حمض الطرطريك و وبيكربونات الصوديوم كبريتات المغنيسيومما هو  .1

 .يستعمل لمعالجة عسر الهضم الحمضي وحموضة المعدة واإلمساك •
وهو يعمل عن طريق تحييد الحمض في المعدة وعن طريق تحفيز . هيدروكسيد المغنيسيوم مضاد للحموضة •

 .حركة األمعاء
 

 حمض الطرطريك و وبيكربونات الصوديوم كبريتات المغنيسيومما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 وبيكربونات الصوديوم حمض الطرطريك كبريتات المغنيسيوم ال تتناول
 لديك حساسية من أي من المكونات •
 لديك مشاكل شديدة في المعدة •
 لديك عدم تحمل لبعض السكريات •

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 
 :استخدم بحذر إذا

 لديك مشاكل في القلب أو الكلى أو الكبد •
 لديك مرض السكري •
 أنت بحاجة إلى جرعة ملين كل يوم ، أو لديك ألم بطني مستمر ، أو إذا استمرت األعراض •
 أنت مسن ، أو تشعر بضعف شديد •
مجم  185تحتوي على كل مستوى ملعقة صغيرة من المسحوق )كنت تتبع نظاًما غذائيًا مضبوًطا من الصوديوم  •

 (صوديوم
 أنت حامل أو مرضعة •

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 حمض الطرطريكو  وبيكربونات الصوديوم  كبريتات المغنيسيومو ألدوية األخرى ا

 
 

أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع األدوية التي تتناولها ، بما في ذلك األدوية التي تصرف دون وصفة طبية والفيتامينات 
 .والمكمالت العشبية

 
 :قد يتفاعل مع األدوية و المنتجات التالية

 ألن مخاطر آثارها الجانبية قد تزداد( مثل الوارفارين)مضادات التخثر  •
، ( على سبيل المثال ، أليندرونات)، بيسفوسفونات ( على سبيل المثال ، كيتوكونازول)مضادات الفطريات آزول  •

على سبيل )، السيفالوسبورينات ( سلفونات بوليسترين الصوديومعلى سبيل المثال ، )راتنجات التبادل الكاتيوني 
على سبيل المثال ، )، ميكوفينوالت ، بنسيالمين ، مضادات حيوية كينولون ( المثال ، سيفاليكسين

 .ألن فعاليتها قد تنخفض( ، دوكسيسيكلين(سيبروفلوكسيلين
 

 الحمل والرضاعة
 

 أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعيةبيكربونات الصوديوم ليست آمنة لالستخدام 
 

 السياقة واستعمال الماكنات
  

 .قد يسبب هذا الدواء النعاس ، ال تقم بالقيادة إذا شعرت به
 
 حمض الطرطريكو وبيكربونات الصوديوم  كبريتات المغنيسيومكيف تأخذ  .3
 
 

 :الكبار
 .ملعقة أو ملعقتين صغيرتين :الضطراب المعدة ، والحرقة ، وعسر الهضم ، والشعور بالغثيان •
 تناول ملعقتين صغيرتين قبل اإلفطار أو قبل النوم: لإلمساك •

 .قلل الكمية أعاله حسب الحجم والعمر: سنوات فأكثر 3ألطفال من سن 
 

 :كيفية استخدام
 .إذا كان األمر كذلك ، فال تستخدم المسحوق. تأكد من عدم كسر الختم الداخلي قبل االستخدام األول •
 .استخدم ملعقة جافة للقياس •
 .امزج الكمية الموصى بها مع كوب من الماء واشرب المحلول قبل أن يتوقف عن الفوران •
 .استبدل الغطاء بإحكام بعد االستعمال •

 
 وبيكربونات الصوديوم و حمض الطرطريك كبريتات المغنيسيومإذا نسيت تناول 

 .خذ الجرعة الفائتة حالما تتذكر
 .جًدا من الجرعة التالية ، فتخطهإذا كان قريبًا 

 .ال تأخذ جرعتين في نفس الوقت
 
 
 
 



 
 

 
 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4
 
 

اآلثار الجانبية أدناه قد . مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع
 .تحدث مع هذا الدواء

 
 :الجانبية األكثر شيوًعابعض اآلثار 

 التعب أو الضعف •
 الغثيان / القيء •
 خفة الرأس •

 
 وبيكربونات الصوديوم و حمض الطرطريك كبريتات المغنيسيوم تخزين كيفية  .5
 
 

 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال •
 .المباشراحفظ األدوية في درجة حرارة الغرفة ، بعيًدا عن الحرارة والضوء  •

 .ال تجمد •

 .ال تغسل األدوية في المرحاض أو تصبها في الصرف إال إذا طلب منك ذلك •

 

 


