
Package Leaflet: Information for the User 

Hydrophilic Methacrylate gel 

 

What is in this leaflet 

 

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

1. What Hydrophilic Methacrylate is and what it is used for 

Hydrophilic Methacrylate gel is used to treat different types of wounds and skin injuries, ranging from 
acute wounds such as grazes, cuts, surgical wounds and burns, to chronic wounds like ulcers and 
bedsores. 

It works by maintaining a moist environment within the wound. This promotes cell division and prevents 
scab formation. It also maintains the correct pH at the affected site which helps with the healing 
process.  

2. What you need to know before you use Hydrophilic Methacrylate 

Do not use Hydrophilic Methacrylate 

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

 

Warnings and precautions 

 

Ask your doctor before using on sensitive areas or infected skin.  

Other medicines and Hydrophilic Methacrylate 

 

Tell your doctor about all the medicines you are taking. 

Pregnancy and breastfeeding 

 

Ask your doctor before using 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 Hydrophilic Methacrylate   

 

 This product is for external use. 

 Use as indicated by your doctor. 

 Wash your hands before and after. 

How to apply Hydrophilic Methacrylate gel 

 Clean your wound from impurities. 

 Apply  a  small  amount  of  the  gel  onto  the  whole  wound  undersurface. 

 Cover the wound with a non-absorbent sterile material and fix with a bandage or plaster. 

 Redress as necessary every 24 –48 hours. Do this more frequently in the case of infected 
wounds. 

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. 

Possible side effects include 

 Redness 

 Pain  

If you experience side effects contact your doctor. 

5. How to store Hydrophilic Methacrylate   

 

 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. 

 

 

 

 



 

 

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

 جلهيدروفيليك ميثاكريالت 

 

 ماذا في هذه النشرة 

 

 وما هو استخدامه هيدروفيليك ميثاكريالتما هو  .1
 هيدروفيليك ميثاكريالت استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل  .2
 هيدروفيليك ميثاكريالت تستخدم كيف .3
 اآلثار الجانبية المحتملة .4
 هيدروفيليك ميثاكريالتكيفية تخزين  .5

 وما هو استخدامه هيدروفيليك ميثاكريالت هو ما. 1

و  الجروح ثلم الحادة الجروح من الجلد، وإصابات الجروح من مختلفة أنواع لعالج جل ميثاكريالت هيدروفيليك ستخدمي  
 .التقرحات مثل المزمنة الجروح إلى الجراحية والحروق الخدوش السطحية

 عملية في ديساع و القشور تكوين ويمنع الخاليا انقسام ذلك يعزز. الجرح داخل رطبة بيئة على الحفاظ طريق عن يعمل
 .الشفاء

 هيدروفيليك ميثاكريالت استخدامما تحتاج إلى معرفته قبل . 2

  هيدروفيليك ميثاكريالت تستخدمال 

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

 المحاذير واإلحتياطات

 

 .بعدوى المصاب الجلد أو الحساسة المناطق علىاستشر طبيبك قبل 

 

  هيدروفيليك ميثاكريالت أدوية أخرى و

 

 .تتناولها التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

 

 

 

 



 

 الحمل والرضاعة

 

 .مرضعة أو حامالا  كنت إذا الدواء هذا استخدام قبلاسئلي طبيبك 

 القيادة واستخدام اآلالت

 غير ذات صلة.

 

 هيدروفيليك ميثاكريالت تستخدم كيف. 3

 

 الخارجي لالستخدام الدواء هذا. 

 الطبيب إرشادات حسب استخدم. 

 وبعد قبل يديك اغسل. 

 كيفية تطبيق الجل

 الشوائب من الجرح تنظيفقم ب. 

 الجرح كامل على الجل من صغيرة كمية ضع. 

 لصقة أو بضمادة وثبته معقمة بمادة الجرح بتغطية قم. 

 بعدوى المصابة الجروح حالة في ذلك كرر. ساعة 48-24 كل الضرورة حسب أعد التطبيق. 
 

 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. 

 المحتملة:جانبية العراض األ

 احمرار 

 ألم موضعي 

 .بطبيبك اتصل جانبية، آثار واجهت إذا

 

 هيدروفيليك ميثاكريالتكيفية تخزين  .6
 

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

 .احفظ هذا الدواء بعيداا عن متناول األطفال 



  تاريخ انتهاء الصالحية المذكورعلى العلبة.ال تستخدم هذا الدواء بعد 

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

 

 

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999                   الرقم الموحد

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 المجانيالهاتف   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
  

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

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية

 

 

mailto:webmaster@sfda.gov.sa

