
Package Leaflet: Information for the User 

 Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid powder 

What is in this leaflet  

 

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

2. What you need to know before you take Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

3. How to take Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

4. Possible side effects 

5. How to store Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

 

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

It is used for the treatment, control, prevention, & improvement of the following diseases, conditions 
and symptoms: 

 Gastric lavage in methanol poisoning 

 Antiseptic 

 Metabolic acidosis 

 Acidity in the blood 

 Heartburn 

 Urine alkalization 

 Antiscorbutic 

 Treatment of urinary bladder calculi 

 Anticoagulation 
 

2. What you need to know before you take Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  

Do not take Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid powder if: 

 Acute dehydration 

 Allergic reactions 

 Congestive heart failure 

 Decreased amount of urine or no urine 

 Difficulty in respiration 

 Fluid retention 

 Heat cramps 

 Hyperkalemia 

 Hypertension 

 Hypersensitivity to active ingredients  
 

 
 
 
 



Warnings and precautions 
 
Use with caution if: 

 You have low urine output, abnormal renal function, cardiac failure or hypertension 

 You have peripheral or pulmonary edema 
 

Other medicines and Citric Acid, 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: 

 Aluminium hydroxide 

 Aspirin 

 Barbiturates 

 Lithium 

 Memantine 

 Oxide 

 Prednisone 

 Quinidine 

 Salicylates 
   
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 Citric Acid, Sodium Bicarbonate and Tartaric Acid  
 
Adult: the recommended dose is 1-2 sachets daily  

 

 Take by diluting in water 

 Take it after meals  

 Avoid contact with eyes  

 Do not exceed the amount prescribed 
 

If you forget to take Citric Acid, 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  

 Swelling of feet or lower legs  
 
5. How to store Citric Acid, 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 Arabia 

 

 



 لنشرة الدوائية، معلومات للمريضا
 

 حامض الستريك وبيكربونات الصوديوم ومسحوق حمض الطرطريك
 
  

 ماذا في هذه النشرة ؟
 
 

 وما هو استخدمه حمض الطرطريك وحامض الستريك وبيكربونات الصوديوم . ما هو 1

 الطرطريك حمض وحامض الستريك وبيكربونات الصوديوم . ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول 2

 حمض الطرطريك وحامض الستريك وبيكربونات الصوديوم .كيف تأخذ 3

 .األثار الجانبية المحتملة4

 حمض الطرطريك و حامض الستريك وبيكربونات الصوديوم. كيف تخزين 5

 
 وما هو استخدامه حمض الطرطريك وحامض الستريك وبيكربونات الصوديوم ما هو  .1
 :والسيطرة والوقاية ، وتحسين األمراض والظروف واألعراض التاليةيستخدم في العالج يفيد 

 غسيل المعدة في حاالت التسمم بالميثانول •
 مطهر •
 حرقة في المعدة •
 الحماض االستقالبي •
 حموضة الدم •
 قلونة البول •
 عالج حصوات المثانة البولية •
 منع تخثر الدم •

 

 حمض الطرطريك وحامض الستريك وبيكربونات الصوديوم ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 حمض الطرطريك وحامض الستريك وبيكربونات الصوديوم  ال تتناول
 الجفاف الحاد •
 تفاعالت الحساسية •
 فشل القلب االحتقاني •
 قلة كمية البول أو عدم وجود بول •
 صعوبة التنفس •
 احتباس السوائل •
 تشنجات  •
 بوتاسيوم الدمارتفاع  •
 الدمارتفاع ضغط  •
 فرط الحساسية للمكونات النشطة •

 
 
 
 
 
 
 



 المحاذير واإلحتياطات
 
 :استخدم بحذر إذا

 لديك انخفاض في البول ، أو خلل في وظائف الكلى ، أو قصور في القلب أو ارتفاع ضغط الدم •
 لديك وذمة محيطية أو رئوية •

 
 حمض الطرطريك و حامض الستريك وبيكربونات الصوديومو 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

 هيدروكسيد األلومنيوم •
 أسبرين •
 الباربيتورات •
 الليثيوم •
 ميمانتين •
 أكسيد •
 بريدنيزون •
 الكينيدين •

 الساليسيالت •
 

 الحمل والرضاعة
 

 
 بيكربونات الصوديوم ليست آمنة لالستخدام أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية

 
 السياقة واستعمال الماكنات

  
 .قد يسبب هذا الدواء النعاس ، ال تقم بالقيادة إذا شعرت به

 
 حمض الطرطريك و حامض الستريك وبيكربونات الصوديومكيف تأخذ  .3
 
 

 كيس يومياً  2-1الجرعة الموصى بها هي البالغون 
 

 :كيفية استخدام
 خذ عن طريق التخفيف في الماء •
 تناوله بعد الوجبات •
 تجنب مالمسة العينين •
 ال تتجاوز المبلغ المحدد •

 
 حمض الطرطريك ض الستريك وبيكربونات الصوديوم وحامإذا نسيت تناول 

 .تتذكرخذ الجرعة الفائتة حالما 
 .إذا كان قريبًا جًدا من الجرعة التالية ، فتخطه



 .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

 
 :اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا بعض

 التعب أو الضعف •
 الغثيان / القيء •

 تورم القدمين أو أسفل الساقين •
 
 حمض الطرطريك حامض الستريك وبيكربونات الصوديوم و تخزين كيفية  .5
 
 

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

 .ال تجمد •

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

 

 


