
Package Leaflet: Information for the User 

Hydroquinone 2% cream 

Hydroquinone 4% cream* 

 

What is in this leaflet 

 

1. What Hydroquinone is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Hydroquinone   
3. How to use Hydroquinone   
4. Possible side effects 
5. How to store Hydroquinone   

1. What Hydroquinone is and what it is used for 

Hydroquinone is used topically to lighten areas of the skin that have become darker 
(hyperpigmentation) due to freckles, melasma (brown patches on the skin), acne scars or age spots. 

Hydroquinone is a skin-bleaching agent. It works by decreasing the formation of melanin in the skin. 
Melanin is the pigment in skin that gives it a brown color. 

2. What you need to know before you use Hydroquinone 

Do not use Hydroquinone 

 If you’re allergic to the active substance or any other component of this medicine. 

 

Warnings and precautions 

 

 Talk to your doctor about all your medical conditions before using this medicine. 

 Tell your doctor if you have a sulfite allergy. 

 It is important to use sunscreen while being treated with Hydroquinone. It can affect the 
efficacy of this medicine. 

 Test on a small areas of your skin before using on larger areas. 

 Hydroquinone may produce a gradual blue-black darkening of the skin. If this occurs, stop using 
it and talk to your doctor.  

Other medicines and Hydroquinone 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking 



 

Pregnancy and breastfeeding 

 

Do not use this medicine if you are pregnant or breast-feeding. 

Driving and using machines 

This medicine is not likely to affect your ability to drive and use any tools or machines. 

 

3. How to use Hydroquinone   

 

 This medicine is intended for adults and children 12 years and older. 

 This medicine is for external use. Keep out of your mouth, nose, and eyes. 

 Use as indicated by your doctor. 

 Wash your hands before and after use. 

 Apply to affected area and rub gently. 

How much to use 

 Apply a thin layer twice daily, in the morning and at bedtime. 

If you use Hydroquinone more than you should 

If you use Hydroquinone more than you should you might experience side effect. 

If you know you have exceeded the recommended daily dose, contact your doctor, poison center or the 
hospital immediately. 

If you accidentally swallow Hydroquinone, seek medical help immediately.  

If you forgot to take Hydroquinone 

Put on a missed dose as soon as you think about it. If it is close to the time for your next dose, skip the 
missed dose and go back to your normal time. Do not use 2 doses at the same time or extra doses. 

 

4. Possible side effects 

 

Stop using this product and seek immediate medical help if you develop rash; hives; itching; red, 
swollen, blistered, or peeling skin; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, 
swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

 



Side effects include 

 Allergic skin reactions 

 Redness 

 Stinging on the site of application 

 Dryness  

 

6. How to store Hydroquinone 

   

 Store at room temperature 68 to 77°F (20 to 25°C). 

 Keep this medicine out of reach of children. 

 Do not use this medicine after the expiry date stated on the package. The expiry date refers to 
the last day of that month. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. 

*Dosage form and route of administration of Hydroquinone 4% cream should be prescribed according to 
therapeutic indication and disease severity of each individual patient. 
 

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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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 % كريم2 هيدروكينون

  % كريم* 4 هيدروكينون

 

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه هيدروكينونما هو  .1
 هيدروكينون استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 هيدروكينون تستخدم كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 هيدروكينونكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه هيدروكينون هو ما. 1

( أو ع بنية على الجلدبسبب النمش أو الكلف )بقاللون  في لتغيرات تتعرض التي األجزاء في الجلد لتفتيح هيدروكينونخدم يُست

 .العمر التي تظهر مع البقع ندب حب الشباب أو

 اللون تعطيها جلدال مادة في هي الميالنين. الجلد في الميالنين تكوين تقليل طريق عن يعمل. للبشرة مبيض هو هيدروكينون
 .البني

 هيدروكينون استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  هيدروكينون تستخدمال 

  أي من المكونات األخرى لهذا الدواءإذا كان لديك حساسية من المواد الفعالة أو. 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 أخبر طبيبك عن جميع حاالتك الصحية. 

  السولفيت تجاه حساسية من تعاني كنت إذاأخبر طبيبك. 

 الدواء هذا مفعول على يؤثر أن يمكن. بالهيدروكينون العالج أثناء الشمس من واق   كريم استخدام المهم من. 

 أكبر مناطق على استخدامها قبل بشرتك من صغيرة ةطقمن على جرب الكريم. 

 استخدامه عن فتوقف ،ذلك حدث إذا. الزرقة إلى المائل ألسود للجلد تدريجي سواد هيدروكينونعن استخدام  ينتج قد 
 .طبيبك إلى وتحدث

 

 

 



 

  هيدروكينون أدوية أخرى و

 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 

 الحمل والرضاعة

 

 .مرضعة أو حامالا  كنت إذا الدواء هذا تستخدمي ال

 القيادة واستخدام اآلالت

 غير ذات صلة.

 

 هيدروكينون تستخدم كيف. 3

 

 فوق وما سنة 12 واألطفال للبالغين مخصص العقار هذا. 

 طبيبك. أمر حسبما العقار استخدم هذا 

 والعينين. واألنف الفم عن يُبعد. فقط الجلد على العقار هذا يُستخدم 

 وبعده االستعمال قبل يديك اغسل. 

 برفق.  ودلكها بالجلد المصابة المنطقة على رقيقة طبقة ضع 

 كم تستخدم من هذا الدواء

 النوم وعند الصباح في ،يومياا مرتين الجلد رقيقة على طبقة ضع. 

 أكثر مما يجب هيدروكينون تستخدمإذا كنت 

ا تواجه فقد يجب، مما أكثر هيدروكينون تستخدم كنت إذا  .جانبية آثارا

 إذا كنت تعلم أنك تجاوزت الجرعة اليومية الموصى بها ، فاتصل بطبيبك أو مركز السموم أو المستشفى على الفور.

 .إذا ابتلعت هيدروكينون عن طريق الخطأ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور

 هيدروكينون استخدامإذا نسيت 

ال . العادي لمواعيدك وارجع الفائتة الجرعة فتخط التالية، الجرعة موعد اقترب إذا .تذكرك فور فاتتك التي الجرعة استخدم
 لتعويض الجرعات الفردية المنسية تأخذ جرعة مضاعفة

 

 



 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 

قشر؛ متقرح أو مالطبية الفورية إذا أصبت بطفح جلدي ؛ حكة؛ جلد أحمر أو العناية توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب 
و الشفتين أ وجه أوضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو ال

 التردد الذي تحدث به هذه اآلثار الجانبية غير معروف.اللسان أو الحلق. 

 جانبية العراض تشمل األ

 ردود فعل تحسسية 

 الجلد جفاف. 

 الجلد تهيج. 

 احمرار 

 

 هيدروكينونكيفية تخزين . 5

 

 درجة مئوية(. 25إلى  20درجة فهرنهايت ) 77إلى  68في درجة حرارة الغرفة من  يُخزن 

 .احفظ هذا الدواء بعيداا عن متناول األطفال 

 المذكورعلى العلبة. ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية 

 ال تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 

ا  كريم% 4 هيدروكينون*يجب وصف شكل وطريقة إعطاء   لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة. وفقا

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

للهيئة العامة للغذاء والدواءالعنوان البريدي    
حي النفال –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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