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1. What is Kaolin, Pectin and what it is used for 
 

 Kaolin is a native hydrated aluminium silicate and pectin is a purified carbohydrate product 
from citrus fruit rind.  

 Kaolin acts by adsorbing gases, toxins and bacteria from the alimentary tract and by 
increasing the bulk of stools; thus it is employed in the symptomatic treatment of 
gastrointestinal conditions associated with diarrhoea.  

 Pectin not only provides additional adsorptive power to that of kaolin, but it also has a 
coating effect on the bowel.  

 Thus, the combination of both is a simple, safe and efficient antidiarrhoeal product which 
combines both adsorbent and demulcent properties essential for the treatment of 
diarrhoea. 

  

2. What you need to know before you take Kaolin, Pectin 

Do not take Kaolin, Pectin if: 

 Hypersensitivity to Kaolin, Pectin 

 You have a fever or if there is blood or mucus in your stool 
 
Warnings and precautions 
 
 
 

Talk to your doctor or pharmacist  

 If your diarrhea does not stop after 1 or 2 days or if you develop a fever. 

 If you are taking any other medicine, do not take it within 2 to 3 hours of taking kaolin and 
pectin. Taking the medicines together may prevent the other medicine from being absorbed 
by your body.  

 



 
 
Other medicines and Kaolin, Pectin 
 

Tell your doctor or pharmacist about all medicines you take, including prescription and over-the-counter 
medicines, vitamins and herbal supplements. 

 Monitor dolutegravir and kaolin. Products that contain aluminum, calcium, iron, magnesium 
and/or other minerals may interfere with the absorption of dolutegravir and reduce its 
effectiveness in treating HIV infection. You should take dolutegravir at least two hours 
before or six hours after the kaolin dose.   

 Pregnancy and breastfeeding 
 

 No reports have related the use of the kaolin/pectin mixture in pregnancy with adverse 
fetal outcome. 

 Other than producing anemia in the mother after prolonged, chronic use, the kaolin/pectin 
mixture should have no effect on lactation or the nursing infant. 
 
3.  How to take Kaolin, Pectin 
 
 
 

Adults: the usual dose is 1 tablespoonful (15 ml) 3 - 6 times daily, or as directed by the physician.  
 
Children: the usual dose is - 1 teaspoonful (5 ml) 3 - 6 times daily, or as directed by the physician 
 

 The dose of kaolin and pectin will be different for different patients.  

 Follow your doctor's orders or the directions on the label.  

 If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so. 

 The following information includes only the average doses of kaolin and pectin 
 

If you forget to take Kaolin, Pectin 

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 of Kaolin, Pectin 

 

No serious side effects have been reported for kaolin and pectin. However, kaolin and pectin may cause 
constipation in some patients, especially if they take a lot of it.  

 



 

5. How to store Kaolin, Pectin 
 

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

 Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, 

and direct light.  

 Keep from freezing. 

 Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed. 

 

 

 

 

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
  مل معلق 100جم(  0.43جم( ، بكتين ) 19.30كاولين )

 
  

 ماذا في هذه النشرة ؟
 
 

 مهاوما هو استخد الكاولين ، البكتين. ما هو 1

 الكاولين ، البكتين. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول 2

 الكاولين ، البكتين.كيف تأخذ 3

 الجانبية المحتملة.األثار 4

 الكاولين ، البكتين. كيف تخزين 5

 
 وما هو استخدامه الكاولين ، البكتينما هو  .1

 .الكاولين هو عبارة عن سيليكات ألومنيوم مائي أصلي والبكتين منتج كربوهيدرات نقي من قشر ثمار الحمضيات •
الهضمية وعن طريق زيادة حجم  يعمل الكاولين عن طريق امتصاص الغازات والسموم والبكتيريا من القناة •

 .وبالتالي فهو يستخدم في عالج أعراض أمراض الجهاز الهضمي المرتبطة باإلسهال. البراز
 .ال يوفر البكتين قوة امتصاص إضافية لقوة الكاولين فحسب ، بل له أيًضا تأثير طالء على األمعاء •
مضاد لإلسهال يجمع بين كل من الخصائص الممتّزة  وبالتالي ، فإن الجمع بين االثنين هو منتج بسيط وآمن وفعال •

 .والُملّطفة األساسية لعالج اإلسهال
 

 الكاولين ، البكتينما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 
 الكاولين ، البكتين ال تتناول

 فرط الحساسية لمادة الكاولين والبكتين  •
 لديك حمى أو إذا كان هناك دم أو مخاط في البراز •

 
 

 واإلحتياطاتالمحاذير 
 

 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي
 .إذا لم يتوقف اإلسهال بعد يوم أو يومين أو إذا أصبت بالحمى •
قد يؤدي تناول . ساعات من تناول الكاولين والبكتين 3إلى  2إذا كنت تتناول أي دواء آخر ، فال تتناوله خالل  •

 .األدوية معًا إلى منع الجسم من امتصاص الدواء اآلخر
 
 الكاولين ، البكتينو ألدوية األخرى ا

 
 

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

 .والمكمالت العشبية
أو  /والمغنيسيوم و المنتجات التي تحتوي على األلومنيوم والكالسيوم والحديد . مراقبة دولوتغرافير والكاولين •

معادن أخرى قد تتداخل مع امتصاص دولوتغرافير وتقلل من فعاليتها في عالج عدوى فيروس نقص المناعة 
 .يجب أن تتناول دولوتغرافير قبل ساعتين على األقل من جرعة الكاولين أو بعد ست ساعات. البشرية



 
  

 الحمل والرضاعة
 

 .البكتين في الحمل بنتائج سلبية على الجنين /الكاولين ال توجد تقارير تربط استخدام خليط  •
البكتين أي تأثير  /بخالف إنتاج فقر الدم في األم بعد االستخدام المطول والمزمن ، يجب أال يكون لخليط الكاولين  •

 .على اإلرضاع أو الرضيع
 
 
 الكاولين ، البكتينكيف تأخذ  .3
 
 

 مرات يومياً ، أو حسب إرشادات الطبيب 6 - 3( مل 15)كبيرة ملعقة  1هي الجرعة المعتادة  :للبالغين •
 .ات يومياً أو حسب إرشادات الطبيبمر 6 - 3( مل 5)ملعقة شاي  1 - الجرعة المعتادة: لألطفال •
 .اتبع تعليمات طبيبك أو التعليمات الموجودة على الملصق •
 .القيام بذلكاذا كانت جرعتك مختلفة ، فال تغيرها إال إذا طلب منك طبيبك  •
 جرعات الكاولين والبكتينالمعلومات التالية تتضمن فقط متوسط  •

 
 
 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
 

ومع ذلك ، قد يسبب الكاولين والبكتين اإلمساك لدى بعض . اإلبالغ عن أي آثار جانبية خطيرة للكاولين والبكتينلم يتم 
 .المرضى ، خاصةً إذا تناولوا الكثير منه

 
 الكاولين ، البكتين تخزين كيفية  .5
 
 

 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال
 .درجة حرارة الغرفة ، بعيًدا عن الحرارة والرطوبة والضوء المباشر حفظ الدواء في وعاء مغلق في •

 .يحفظ من التجمد •

 .لم تعد هناك حاجة إليهاال تحتفظ باألدوية القديمة أو األدوية التي  •

 

 

 



 


