
Package Leaflet: Information for the User 
Dried aluminum hydroxide gel 8.1 g in 100 ml / Magnesium hydroxide 2 g in 100 ml /Oxethazaine 0.2 g 
in 100 ml – 100, 125, 180, 200 ml Oral suspension  

 
  
What is in this leaflet 
 
 

1. What Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ 
Oxethazaine 
3. How to take Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
4. Possible side effects 
5. How to store Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
 
1. What is Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine and what is used for 
 
Dried aluminum hydroxide gel and magnesium hydroxide are medicines that belong to a class known as 
“antacids” that act by decreasing stomach acidity and forming a protective mucosal barrier. Oxethazaine 
is a medicine that belongs to a class known as “anesthetics” that acts by numbing the surface area of 
heartburn and pain and is characterized by its prolonged duration of action and its stability in an alkaline 
(low acidity) or acidic environment that may be present in the stomach or upper part of your gut. This 
product is used for the fast relief of heartburn and other symptoms associated with multiple 
gastrointestinal problems like indigestion, increased stomach acidity, gastritis (inflammation of the 
stomach due to acidity), peptic ulcer (open sores that form in your upper gastrointestinal tract) and 
esophagitis (inflammation of the esophagus).  
 
2. What you need to know before you take Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ 
Oxethazaine 
 
Do not take Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
 

 If you are allergic to Dried aluminum hydroxide gel, magnesium hydroxide, oxethazaine, or any 
of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the allergy and what signs you had. 

 If you are taking oral antibiotics of the tetracyclines type (used to treat some bacterial 
infections).  

 If you have kidney problems. 
 
 
Warnings and precautions 
 
 

 Stop the medication right away and talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic 
reactions such as shortness of breath, skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood 
pressure and dizziness.  

 Talk to your doctor if your symptoms are getting worse or are not improving.  



 Talk to your doctor before taking this medicine if you are dehydrated (severe loss of fluids) or if 
you have kidney problems including kidney stones.   

 Talk to your doctor before taking this medicine if you are a regular alcohol drinker. 

 Talk to your doctor before taking this medicine if you are pregnant or planning on getting 
pregnant. 

 Talk to your doctor before taking this medicine if you are following a diet to lower your 
magnesium levels.   

 It is recommended that you do not use this medicine for more than two weeks. Talk to your 
doctor if your symptoms persist.  

 Avoid drinking coffee or alcohol, eating fatty or spicy foods and smoking in order to help your 
medicine in reducing acidity and its associated symptoms.   

 
Other medicines and Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ 
Oxethazaine 
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications including prescription medicines, over the counter medicines, herbals, vitamins and 
supplements.  
 

 If you are taking digoxin (used to treat some heart problems). 

 If you are taking iron supplements.  

 If you are taking pazopanib (used to treat some types of cancer).  

 If you are taking fluoroquinolones or tetracyclines (types of antibiotics used to treat bacterial 
infections). 

 If you are taking citric acid or ascorbic acid. 
 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Talk to your doctor before taking this medicine if you are pregnant, plan on getting pregnant or 
breastfeeding. Discuss risks and benefits that this medicine may impose on you and your baby. Make 
sure to follow your doctor’s recommendations.  
 
Driving and using machines 
 
It is generally safe to drive or use machineries after taking this medication.  

 
 
3. How to take Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
 
 

Recommended dose is 1 to 2 teaspoons orally 15 minutes 4 times before meals and at bedtime. Make 
sure to shake the suspension well before use. 
 
 



If you take more Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine than you should 
 
Taking a higher than recommended dose may cause undesirable side effects like nausea and diarrhea. 
Talk to your doctor or go immediately to the nearest hospital emergency room in case of overdose. 
 
If you forget to take Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
 
If you skip a dose, continue with your regular routine (if symptoms are still present). 
 
If you stop taking Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
 
Stopping this medicine may prevent the relief of your symptoms. If you are not feeling any better and 
decide to stop the medicine, make sure to talk to your healthcare provider for advice first.  

 
 
  4. Possible side effects  
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Contact your healthcare provider if you experience any side effect. Tell your doctor or get 
medical help right away if you have signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, 
blistered, or peeling skin with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble 
breathing, swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or 
throat.  
 
Other side effects 
 

 Vomiting 

 Diarrhea 

 Nausea 

 Headache 

 Constipation 

 Muscle weakness  
 
 
5. How to store Dried aluminum hydroxide gel/ Magnesium hydroxide/ Oxethazaine 
 
 

 Keep out of the reach of children and pets 

 Store medication at room temperature (below 30 °C). 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture and light 

 Do not dispose medication in the 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
 /مل 100جم في  2هيدروكسيد المغنيسيوم  /مل 100جم في  8.1معلق فموي جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف 

 مل 200، 180، 125، 100 -مل  100جم في  0.2أوكسيثازين 
 
 
       ؟  ماذا في هذه النشرة   

 
 

 وما هو إستخدامهجل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين ما هو  .1
 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2
 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين كيف تأخذ  .3
 اآلثار الجانبية المحتملة   .4
 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين كيفية تخزين  .5
 
 وما هو إستخدامهجل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين ما هو  .1
 

" مضادات الحموضة"جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف وهيدروكسيد المغنيسيوم من األدوية التي تنتمي إلى فئة تعرف باسم 
األدوية  "أوكسيثازين هو دواء ينتمي إلى فئة تعرف باسم . التي تعمل على تقليل حموضة المعدة وتشكيل حاجز مخاطي واقي

السطحية من حرقة المعدة واأللم ويتميز بمدة تأثيره الطويلة واستقراره في بيئة يعمل عن طريق تخدير المنطقة " المخدرة
يستخدم هذا المنتج للتخفيف . أو حمضية قد تكون موجودة في المعدة أو الجزء العلوي من أمعائك( حموضة منخفضة)قلوية 

ددة مثل عسر الهضم وزيادة حموضة السريع من حرقة المعدة واألعراض األخرى المرتبطة بمشاكل الجهاز الهضمي المتع
 . والتهاب المريء( القروح المفتوحة التي تتشكل في الجهاز الهضمي العلوي)المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية 

 
 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول   .2
 

 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين ال تتناول 
 

  إذا كنت تعاني من حساسية تجاه جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف أو هيدروكسيد المغنيسيوم أو أوكسيثازين أو أي
 . أخبر طبيبك عن الحساسية والعالمات التي لديك. من مكونات هذا الدواء

  (. تستخدم لعالج بعض االلتهابات البكتيرية)إذا كنت تتناول مضادات حيوية فموية من نوع التتراسيكلين 

 إذا كان لديك مشاكل في الكلى . 
 
 
  واالحتياطاتالمحاذير     
 
 

  توقف عن تناول الدواء على الفور وتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا ظهرت عليك ردود فعل تحسسية مثل ضيق
 . التنفس والطفح الجلدي وتورم الوجه أو الرقبة وانخفاض ضغط الدم والدوخة

 تحدث إلى طبيبك إذا كانت األعراض تزداد سوًءا أو ال تتحسن . 

 أو إذا كنت تعاني من ( فقدان شديد للسوائل)واء إذا كنت تعاني من الجفاف تحدث إلى طبيبك قبل تناول هذا الد
 . مشاكل في الكلى بما في ذلك حصوات الكلى

 تحدث إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تشرب الكحول بانتظام . 

 تحدثي إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل . 

 تحدث إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت تتبع نظاًما غذائيًا لخفض مستويات المغنيسيوم . 

 تحدث إلى طبيبك إذا استمرت األعراض. يوصى بعدم استخدام هذا الدواء ألكثر من أسبوعين . 



 دواء في تقليل تجنب شرب القهوة أو الكحول وتناول األطعمة الدسمة أو الحارة والتدخين من أجل مساعدة ال
 .الحموضة واألعراض المرتبطة بها

 
 
 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين واألدوية األخرى  
 
 

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك األدوية الموصوفة 
 . تال تستلزم وصفة طبية واألعشاب والفيتامينات والمكمالواألدوية التي 

 

  (. يستخدم لعالج بعض مشاكل القلب)إذا كنت تتناول الديجوكسين 

 إذا كنت تتناول مكمالت الحديد . 

  (. يستخدم لعالج بعض أنواع السرطان)إذا كنت تتناول بازوبانيب 

 أنواع من المضادات الحيوية المستخدمة لعالج االلتهابات ) إذا كنت تتناول الفلوروكينولونات أو التتراسيكلين
 (. البكتيرية

 إذا كنت تتناول حامض الستريك أو حمض األسكوربيك . 
 
 
 الحمل والرضاعة  
 
 

المخاطر والفوائد  ناقشي. تحدثي إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية
 . تأكدي من اتباع توصيات طبيبك. التي قد يفرضها هذا الدواء عليك وعلى طفلك

 
 اآلالت واستخدامالقيادة 

 
 . من اآلمن عموًما القيادة أو استخدام اآلالت بعد تناول هذا الدواء

 
 

 أوكسيثازين جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ كيف تتناول  .3
 
 

 مرات 4دقيقة قبل الوجبات  15عن طريق الفم ( مل 10 - 5)ملعقة صغيرة أو ملعقتان صغيرتان  الجرعة الموصي بها هي
 . تأكد من هز التعليق جيًدا قبل االستخدام. في اليوم وعند النوم

 
 أكثر مما يجب أوكسيثازين جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ إذا تناولت 

 
تحدث إلى طبيبك أو . قد يؤدي تناول جرعة أعلى من الموصي بها إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل الغثيان واإلسهال

 . اذهب على الفور إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى في حالة تناول جرعة زائدة
 

 هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين  جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/إذا نسيت تناول 
 

 (.إذا استمرت األعراض)إذا نسيت جرعة ما، فاستمر في روتينك المعتاد 
 
 
 



 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين إذا توقفت عن تناول 
 

إذا كنت ال تشعر بالتحسن وقررت إيقاف الدواء، فتأكد من التحدث إلى . قد يؤدي إيقاف هذا الدواء إلى منع تخفيف األعراض
 . مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المشورة أوالً 

 
 

  اآلثار الجانبية المحتملة .4
 
 

اتصل بمقدم . على الرغم من أنه قد يكون نادًرا، قد يعاني بعض المرضى من آثار جانبية غير مرغوب فيها عند تناول الدواء
أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كانت لديك . الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي آثار جانبية

دي؛ قشعريرة؛ حكة؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع أو بدون حمى؛ عالمات رد فعل تحسسي، مثل الطفح الجل
أزيز؛ ضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث؛ بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو 

 . الشفتين أو اللسان أو الحلق
 

 أعراض جانبية أخرى
 

 تقيؤ 

 إسهال 

 غثيان 

 صداع الراس 

 إمساك 

 ضعف العضالت 
 
   

 
 

 جل هيدروكسيد األلومنيوم المجفف/ هيدروكسيد المغنيسيوم/ أوكسيثازين كيفية تخزين  .5
 
 

  .احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 (.درجة مئوية 30أقل من ) احفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة 

 ال تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور في العلبة. 

  .احتفظ بالدواء في عبوته األصلية لحمايته من الرطوبة والضوء 

  في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.ال تتخلص من األدوية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء

  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   

8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa:  األلكترونيالبريد   

 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   

لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   

6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية

 


