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1. What is amorphous aescin and what is used for 
 
Amorphous aescin is a medicine that belongs to a class known as “capillary-stabilizing agents”.  It works 
by acting on the vascular wall by decreasing the extravasation of fluid into the tissue and speeding up 
the subsidence of edema (swelling due to fluids). It also decreases inflammation and improves 
circulation. This medicine is used for the treatment of localized swelling and congestion due to injuries.  
 
2. What you need to know before you take amorphous aescin 
 
Do not take amorphous aescin 
 

 If you are allergic to amorphous aescin, or any of the ingredients in this medicine. Tell your 
doctor about the allergy and what signs you had. 

 If you have kidney problems or kidney failure.  

 If you have been told by your healthcare professional that you have lactase deficiency, galactose 
intolerance, glucose-galactose malabsorption, fructose intolerance or saccharase-isomaltase 
deficiency (this product contains lactose and sucrose).  

 
 
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.  
 
 
Other medicines and amorphous aescin 
 
 

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. Do not take amorphous aescin: 
 



 If you are taking anticoagulants (blood thinners). 

 If you are taking some types of antibiotics used to treat bacterial infections (e.g. 
aminoglycosides like gentamicin, ampicillin and cephalotin). 

 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 
 

This medicine should not be taken if you are pregnant or breastfeeding due to lack of studies regarding 
the safety of this medicine during this phase. It is unknown to which extent this medicine can reach your 
breast milk.   
 
Driving and using machines 
 
It is generally safe to drive or use machineries after taking this medication.  

 
 
3. How to take amorphous aescin 
 
 

Adults and Adolescents older than 14 years of age 
 
Recommended initial dose is 2 tablets orally three times daily. Recommended dose in milder cases or as 
a maintenance dose is 1 tablet orally three times daily. 
 
Children between 7 and 14 years of age 
 
Recommended dose is 1 tablet orally 2 or 3 times daily. 
 
Children less than 7 years of age 
 
Use is not recommended in children less than 7 years of age. 
 

 Take tablet after meals with some fluid. 

 Take medication for 2-3 months or as recommended by your healthcare provider. 
 
If you take more amorphous aescin than you should 
 
Taking a higher than recommended dose may cause undesirable side effects that may start within 24 – 
48 hours of the overdose like diarrhea, anxiety, excitation, vomiting, mydriasis (eye pupil dilation), 
confusion, delirium and death caused by respiratory failure (especially in children). Talk to your doctor 
or go immediately to the nearest hospital emergency room in case of overdose. 
 
If you forget to take amorphous aescin 
 
If you miss a dose, take the next dose following your usual routine. Do not double the dose.   
 
 



If you stop taking amorphous aescin 
 
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. Uncommon side effects of this medicine include gastrointestinal (stomach and bowel) problems.  

 
 
5. How to store amorphous aescin 
 
 

 Keep out of the reach of children and pets 

 Store medication at room temperature (below 25 °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 use damaged tablets 

 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 
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 وما هو إستخدامهأيسين غير متبلور ما هو  .1
 

وهو يعمل عن طريق العمل ". عوامل تثبيت الشعيرات الدموية"دواء ينتمي إلى فئة تعرف باسم األيسين غير المتبلور هو 
كما أنه (. التورم الناتج عن السوائل)على األوعية الدموية عن طريق تقليل تسرب السوائل إلى األنسجة وتسريع هبوط الوذمة 

 .ي واالحتقان الناتج عن اإلصاباتج التورم الموضعيستخدم هذا الدواء لعال. يقلل االلتهاب ويحسن الدورة الدموية
 

 أيسين غير متبلور ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2
 

 أيسين غير متبلور ال تتناول 
 

 أخبر طبيبك عن الحساسية . إذا كنت تعاني من حساسية تجاه األيسين غير المتبلور، أو أي من مكونات هذا الدواء
 . والعالمات التي لديك

 ت تعاني من مشاكل في الكلى أو فشل كلويإذا كن . 

  إذا أخبرك أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أنك تعاني من نقص الالكتاز، أو عدم تحمل الجاالكتوز، أو سوء
يحتوي هذا المنتج )إيزومالتاز -امتصاص الجلوكوز والجاالكتوز، أو عدم تحمل الفركتوز، أو نقص إنزيم السكراز

 (. على الالكتوز والسكروز
 

 
    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 . 
 
 
 أيسين غير متبلور واألدوية األخرى  
 
 

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك األدوية الموصوفة 
 : ال تتناول أيسين غير متبلور. واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية واألعشاب والفيتامينات والمكمالت

 

  (. مميعات الدم)إذا كنت تتناول مضادات التخثر 



  مثل األمبيسلين والسيفالوتين؛ )إذا كنت تتناول بعض أنواع المضادات الحيوية المستخدمة لعالج االلتهابات البكتيرية
 (.واألمينوغليكوزيدات مثل الجنتاميسين

 
 
 الحمل والرضاعة   
 
 

. ال ينبغي تناول هذا الدواء إذا كنت حامالً أو مرضعة بسبب نقص الدراسات المتعلقة بسالمة هذا الدواء خالل هذه المرحلة
 . من غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الدواء إلى حليب الثدي

 
 اآلالت واستخدامالقيادة 

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

 
 

 أيسين غير متبلور كيف تتناول  .3
 
 

 عاًما  14البالغون والمراهقون الذين تزيد أعمارهم عن 
 

الجرعة الموصي بها في الحاالت الخفيفة أو كجرعة دائمة . الجرعة األولية الموصي بها هي قرصان فموياً ثالث مرات يومياً 
 . هي قرص واحد عن طريق الفم ثالث مرات يوميًا

 
 عاًما 14و 7تراوح أعمارهم بين األطفال الذين ت

 
 . الث مرات يوميًابها هي قرص واحد عن طريق الفم مرتين أو ث الموصيالجرعة 

 
 سنوات من العمر 7ألطفال أقل من ا

 
 . سنوات من العمر 7ال ينصح باستخدامه لألطفال أقل من 

 

 ص بعد الوجبات مع بعض السوائلتناول القر . 

  به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الموصيأشهر أو على النحو  3-2تناول الدواء لمدة . 
 

 أكثر مما يجب أيسين غير متبلور إذا تناولت 
 

 48-24قد يؤدي تناول جرعة أعلى من الموصي بها إلى حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها والتي قد تبدأ في غضون 
ساعة من الجرعة الزائدة مثل اإلسهال والقلق واإلثارة والتقيؤ وتوسع حدقة العين واالرتباك والهذيان والموت الناجم عن فشل 

تحدث إلى طبيبك أو اذهب على الفور إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى في حالة (. خاصة في األطفال)التنفسي  الجهاز
 . تناول جرعة زائدة

 
 أيسين غير متبلور إذا نسيت تناول 

 
 . ال تضاعف الجرعة. إذا فاتتك جرعة، خذ الجرعة التالية بعد روتينك المعتاد

 
 



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

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

 (.المعدة واألمعاء)تشمل اآلثار الجانبية غير الشائعة لهذا الدواء مشاكل الجهاز الهضمي . الشفتين أو اللسان أو الحلق
 
 

 
 أيسين غير متبلور كيفية تخزين  .5

 
 
 

  .احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 (.درجة مئوية 25أقل 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 

  التالفة. األدوية ال تستخدم 

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

والدواءلإلتصال بالهيئة العامة للغذاء   

  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   

8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  

 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   

لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   

6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية

 


