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Beta-sitosterol 0.25% Ointment  
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1. What is Beta-sitosterol and what is it used for 
 
Beta-sitosterol is a medicine of herbal edible and natural origin. This product also contains beeswax, 
sesame oil and nutritional ingredients that help in skin renewal and repair. Beta-sitosterol acts by 
providing moisture to the wound allowing it to recover and regenerate faster, creating an environment 
that does not support fungal and bacterial growth, producing an anti-inflammatory effect that decreases 
redness and swelling, protecting and isolating injured nerves surrounding the source of pain and thus 
reducing pain sensation, providing wounds with the needed nutrition, increasing residual heat 
absorption from burns, protecting the wound from external environmental damaging factors without 
inhibiting the ability of gas exchange and drainage, liquefying the necrotic tissue (dead tissue), 
decreasing body fluids loss from burns and providing fast cleaning and recovery of the affected skin 
area. This product is used in the following indications: 
 

 First degree burns which are burns that involve only the top layer of the skin and are mild in 
origin and usually heal rapidly (e.g. sunburn).  

 Second degree burns which are superficial and deeper burns that may not require skin grafting 
(removal of skin from one area to the affected area) if properly treated with this medicine. 

 Third degree burns (burns that affect deep layers of the skin sometimes reaching the tendons, 
bones and muscles), to reduce the painful skin area and to prepare it for nonsurgical 
debridement and grafting.   

 To reduce pain in a donor site (skin area from which a shaving of your skin is taken to be 
grafted and used in your wounded skin area) and to control the risk of infection in that site 
enhancing skin recovery.  

 Surgical wounds including obstetrical (due to childbirth and its related processes) wounds.  

 Chronic wounds like diabetic foot, leg ulcers (sores) and bed ulcers. 

 Procedures like chemical peeling, dermabrasion (exfoliating technique) and post laser 
resurfacing.  

 Circumcision wounds.  

 Cracked nipples or heels. 

 Mucous membrane wounds like mouth sores.  
 
 
 
 



2. What you need to know before you use Beta-sitosterol 
 
Do not use Beta-sitosterol 
If you have an allergy to Beta-sitosterol (very rare), sesame oil or any of the ingredients present in this 
product. 

 
 
  Warnings and precautions 
 
 

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

 This medicine is designed for external topical use only. Do not swallow this product.  

 Use your medicine exactly as prescribed by your doctor, do not use for other purposes.  

 Do not repeat the same prescription without talking to your doctor first.  
 
 
  Other medicines and Beta-sitosterol 
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications including topical products.   

 
 
 Pregnancy and breastfeeding 
 
 

This medicine is generally safe to use during pregnancy or breastfeeding.  
 
Driving and using machines 
 
It is generally safe to drive or use machineries after using this medication.  

 
 
 3. How to use Beta-sitosterol 
 
 

First degree burns (superficial burns) 
 
Apply a thin layer of the ointment on the affected skin area as immediately as possible. Keep the 
affected area exposed. If there is a need to cover the area, you can use a light dressing. Renew the 
ointment application 3 to 4 times daily if the burnt area is not covered, and twice daily if the burnt area 
is covered.   
 
 
 



Second degree burns  
 
First phase (liquefying period): Apply a thin layer of the ointment on the affected skin area as 
immediately as possible. Keep the affected area exposed. If there is a need to cover the area, you can 
use a light dressing. Renew the ointment application 3 to 4 times daily if the burnt area is not covered, 
and twice daily (applying a thicker layer of ointment) if the burnt area is covered. Make sure to wipe off 
the liquefied necrotic tissue before reapplying the ointment. 
 
Second phase (repair period): ointment should be applied the same as before but less frequently; 2 to 3 
times daily. 
 
Third phase (rehabilitation period): ointment should be applied the same as before but less frequently; 
once daily. 
 
Third degree burns 
 
Apply the ointment as mentioned for second degree burns during liquefying phase; a thin layer of the 
ointment on the affected skin area as immediately as possible to be reapplied 3 to 4 times daily. 
 
Donor site  
 
Apply a thin layer of the ointment on the affected skin. Renew the ointment application 3 to 4 times 
daily if the burnt area is not covered, and twice daily if the burnt area is covered. 
 
Leg ulcers  
 
Impregnate a sterile gauze with the ointment making sure to completely fill the cavity of the skin ulcer 
and reapply twice daily. 
 
Cracked nipples 
 
Apply a thin layer of the ointment on the affected nipple under a light pad. Renew the ointment 
application 3 to 4 times daily. This medicine is safe for your baby if you are breastfeeding.  
 
If you use more Beta-sitosterol than you should 
 
This medicine is of natural herbal origin and no undesirable side effects are expected If you use more 
Beta-sitosterol than you should.  
 
If you forget to use Beta-sitosterol 
 
If you forget to apply a dose, apply the missed dose as soon as you remember as directed by your 
healthcare provider. If the dose is already close to the next dose, just skip the missed dose and continue 
with your regular routine.  
 
 
 
 



If you stop using Beta-sitosterol 
 
If you stop using Beta-sitosterol, you may slow your affected skin area from healing. Do not stop using 
this product without talking to your doctor first.  

 
 
  4. Possible side effects  
 
 

This medicine is of natural and edible herbal origin and no undesirable side effects were reported from 
the use of this product except for rare reports of allergic reactions to sesame oil present in this product. 
Stop using this product and contact your healthcare provider if you experience any allergic reactions, 
like rash, itching, red, swollen, blistered, or peeling skin, wheezing, difficulty breathing and chest 
tightness.  

 
 
5. How to store Beta-sitosterol 
 
 

 Keep out of the reach of children and pets  

 Store below 25°C 

 This medicine may change its physical appearance when stored during hot seasons but this does 
not affect its efficacy 

 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 إستخدامه بيتا سيتوستيرولما هو  .1
 

يحتوي هذا المنتج أيًضا على شمع العسل وزيت السمسم . عشبي من أصل طبيعي وصالح لألكل بيتا سيتوستيرول هو دواء
من خالل توفير الرطوبة للجرح مما يسمح له  يعمل بيتا سيتوستيرول. ومكونات غذائية تساعد في تجديد البشرة وإصالحها

بالتعافي والتجدد بشكل أسرع، ويخلق بيئة ال تدعم نمو الفطريات والبكتيريا، وينتج عنه تأثير مضاد لاللتهابات يقلل 
جروح االحمرار والتورم، ويحمي ويعزل األعصاب المصابة المحيطة بمصدر األلم وبالتالي تقليل اإلحساس باأللم، وتزويد ال

بالتغذية الالزمة، وزيادة امتصاص الحرارة المتبقية من الحروق، وحماية الجرح من العوامل البيئية الضارة الخارجية دون 
إعاقة قدرة تبادل الغازات والتصريف، وتسييل األنسجة الميتة، وتقليل فقدان سوائل الجسم من الحروق وتوفير التنظيف 

 : يستخدم هذا المنتج في المؤشرات التالية. مصابةوالتعافي السريع لمنطقة الجلد ال
 

  حروق الدرجة األولى وهي حروق تشمل فقط الطبقة العليا من الجلد وتكون خفيفة المنشأ وعادة ما تلتئم بسرعة
 (. مثل حروق الشمس)

  إزالة الجلد من منطقة واحدة إلى )حروق الدرجة الثانية وهي حروق سطحية وأعمق قد ال تتطلب تطعيم الجلد
 . إذا تم عالجها بشكل صحيح باستخدام هذا الدواء( المنطقة المصابة

  (التحروق تصيب الطبقات العميقة من الجلد تصل أحيانًا إلى األوتار والعظام والعض)حروق من الدرجة الثالثة ،
 . لتقليل منطقة الجلد المؤلمة وتهيئتها لعملية التنضير والتطعيم غير الجراحية

  منطقة الجلد التي يتم أخذ حلق من جلدك منها لتطعيمها واستخدامها في منطقة الجلد )لتقليل األلم في المنطقة المانحة
 . جلدوللتحكم في مخاطر اإلصابة في هذا الموقع مما يعزز تعافي ال( المصابة

  (. الناتجة عن الوالدة والعمليات المتعلقة بها)الجروح الجراحية بما في ذلك الجروح التوليدية 

 الجروح المزمنة مثل القدم السكرية وتقرحات الساق وتقرحات الفراش . 

  والتقشير بالليزر( تقنية تقشير)إجراءات مثل التقشير الكيميائي، سنفرة الجلد . 

 جروح الختان . 

 لحلمات أو الكعبتشقق ا . 

 جروح األغشية المخاطية مثل تقرحات الفم. 
 

 بيتا سيتوستيرول إستخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 

 بيتا سيتوستيرولتستخدم ال 
 

 . أو زيت السمسم أو أي من المكونات الموجودة في هذا المنتج( نادر جًدا)إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بيتا سيتوستيرول 
 
 
 



  واالحتياطاتالمحاذير   
 
 

  توقف عن تناول الدواء على الفور وتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تعاني من أي حساسية أو تفاعالت جلدية
ألي من المكونات الموجودة في هذا الجل مثل حكة الجلد واحمرار الجلد وضيق التنفس والطفح الجلدي وانتفاخ 

 . م والدوخةالوجه أو الرقبة، انخفاض ضغط الد

 ال تبتلع هذا المنتج. هذا الدواء مخصص لالستخدام الموضعي الخارجي فقط . 

 استخدم دوائك تماًما كما وصفه طبيبك، وال تستخدمه ألغراض أخرى . 

  ًال تكرر نفس الوصفة بدون التحدث مع طبيبك أوال . 
 
 
 بيتا سيتوستيرولواألدوية األخرى    
 
 

 . أي أدوية أخرى بما في ذلك المنتجات الموضعية استخدمت مؤخراً أو تستخدم أو قد تستخدمأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا 
  

   
 الحمل والرضاعة  
 
 

 . هذا الدواء آمن بشكل عام لالستخدام أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية
 

 القيادة واستخدام اآلالت
 

 . هذا الدواءاستخدام من اآلمن عموًما القيادة أو استخدام اآلالت بعد 
 
 

 بيتا سيتوستيرولتستخدم كيف  .3
 
 

 (حروق سطحية)حروق الدرجة األولى 
 

إذا كانت هناك . اترك المنطقة المصابة مكشوفة. ضع طبقة رقيقة من المرهم على منطقة الجلد المصابة في أسرع وقت ممكن
مرات يوميًا إذا لم يتم تغطية المنطقة  4إلى  3كرر وضع المرهم من . حاجة لتغطية المنطقة، يمكنك استخدام ضمادة خفيفة

 . طقة المحترقة مغطاةالمحترقة ومرتين يوميًا إذا كانت المن
 

 حروق من الدرجة الثانية
 

اترك المنطقة . ضع طبقة رقيقة من المرهم على منطقة الجلد المصابة بأسرع ما يمكن(: فترة التسييل)المرحلة األولى 
مرات  4إلى  3كرر وضع المرهم من . إذا كانت هناك حاجة لتغطية المنطقة، يمكنك استخدام ضمادة خفيفة. المصابة مكشوفة

. إذا كانت المنطقة المحترقة مغطاة( وضع طبقة سميكة من المرهم)يوميًا إذا لم يتم تغطية المنطقة المحترقة، ومرتين يوميًا 
 . تأكد من مسح األنسجة الميتة المسيلة قبل إعادة وضع المرهم

 
 . مرات يوميًا 3إلى  2قل تكراًرا؛ من يجب تطبيق المرهم كما كان من قبل ولكن بشكل أ(: فترة اإلصالح)المرحلة الثانية 

 
 . يجب تطبيق المرهم كما كان من قبل ولكن بشكل أقل تكراًرا؛ مرة واحدة يوميا(: فترة إعادة التأهيل)المرحلة الثالثة 



 حروق من الدرجة الثالثة
 

هم على منطقة الجلد المصابة ضع المرهم كما هو مذكور لحروق الدرجة الثانية أثناء مرحلة التسييل؛ طبقة رقيقة من المر
ً  4إلى  3بأسرع ما يمكن يعاد دهنها من   . مرات يوميا

 
 المنطقة المانحة

 
مرات يوميًا إذا لم يتم تغطية المنطقة  4إلى  3كرر وضع المرهم من . ضع طبقة رقيقة من المرهم على الجلد المصاب

 . المحترقة ومرتين يوميًا إذا كانت المنطقة المحترقة مغطاة
 

 تقرحات الساق
 
 . نقع شاًشا معقًما بالمرهم مع التأكد من ملء تجويف القرحة تماًما وإعادة وضعه مرتين يوميًاا

 
 تشقق الحلمات

 
هذا . مرات يوميًا 4إلى  3جدد وضع المرهم من . ضعي طبقة رقيقة من المرهم على الحلمة المصابة أسفل وسادة خفيفة

 .ترضعينالدواء آمن لطفلك إذا كنت 
 

 أكثر مما يجب  بيتا سيتوستيرولاستخدمت إذا 
 

هذا الدواء من أصل عشبي طبيعي وال يتوقع حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها إذا كنت تستخدم بيتا سيتوستيرول أكثر مما 
 . ينبغي

 
 بيتا سيتوستيرولاستخدام إذا نسيت 

 
إذا . بمجرد أن تتذكر وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بكإذا نسيت تطبيق جرعة، فقم بتطبيق الجرعة الفائتة 

 . كانت الجرعة قريبة من الجرعة التالية، فما عليك سوى تخطي الجرعة الفائتة واالستمرار في روتينك المعتاد
 

 بيتا سيتوستيرولاستخدام إذا توقفت عن 
 

ال تتوقف عن استخدام هذا المنتج دون . ، فقد تبطئ منطقة الجلد المصابة من الشفاءإذا توقفت عن استخدام بيتا سيتوستيرول
 . التحدث إلى طبيبك أوالً 

 
 

  اآلثار الجانبية المحتملة .4
 
 

هذا الدواء من أصل عشبي طبيعي وصالح لألكل ولم يتم اإلبالغ عن أي آثار جانبية غير مرغوب فيها من استخدام هذا المنتج 
توقف عن استخدام هذا المنتج . باستثناء التقارير النادرة من ردود الفعل التحسسية لزيت السمسم الموجود في هذا المنتج

بك إذا كنت تعاني من أي ردود فعل تحسسية، مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو الجلد واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص 
 .األحمر أو المتورم أو المتقرح أو المتقشر والصفير وصعوبة التنفس وضيق الصدر

 
   
 
 



 بيتا سيتوستيرولكيفية تخزين  .5
 
 

 ناول األطفال والحيوانات األليفةاحفظ الدواء بعيًدا عن مت. 

 درجة مئوية 25 أقل من يحفظ في درجة حرارة. 

 قد يتغير مظهر هذا الدواء عند تخزينه في المواسم الحارة لكن هذا ال يؤثر على فعاليته. 

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

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء

  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

 

 


