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B-Sitosterol ointment 

 

 
         What is in this leaflet 

 

 

1. What B-Sitosterol ointment is and what it is used for 

2. What you need to know before you use B-Sitosterol ointment 

3. How to use B-Sitosterol ointment 

4. Possible side effects 

5. How to store B-Sitosterol ointment 

 

 

1.What B-sitosterol is and what it is used for 

 

It is developed to fulfill the theory of moist exposed burn therapy (MEBT). The concept of this therapy is 

to expose the wound to a physiological moist environment to enhance natural healing process, whereby 

keratinocytes migration, angiogenesis, and interaction with growth factors are facilitated. It is indicated 

for: 

• First degree burns, where the pain relief and the fast healing are remarkable, e.g. Sunburn 

• Second degree burns, superficial and deep. If properly applied, no need for skin grafting and 

the regeneration takes place from hair follicles and glands in the dermis and subcutaneous 

tissue 

• Third degree burns, to isolate the wound, reduce pain and expedite nonsurgical 

debridement of the necrotic tissue to prepare the wound for grafting 

• Donor site, to decrease pain, control infection, and expedite healing (in average of 7 days) 

• Chronic wounds including bed ulcers, diabetic foot, and leg ulcers 

• Post laser resurfacing, chemical peeling, and dermabrasion 

• Surgical wounds including obstetrical wounds 

• Wound of circumcision 

• Mucous membrane wounds such as buccal ulcers 

• Cracked heels and cracked nipples 

 

 

 



                   General information 

 

Burns are tissue damage that results from heat, overexposure to the sun or other radiation, or chemical 

or electrical contact. Burns can be minor medical problems or life-threatening emergencies. 

 

The treatment of burns depends on the location and severity of the damage. Sunburns and small scalds 

can usually be treated at home. Deep or widespread burns need immediate medical attention. Some 

people need treatment at specialized burn centers and months long follow-up care. 

 

2.What you need to know before you use B-sitosterol  

 

Do not use B-sitosterol  

 

Hypersensitivity to any component of the formulation. 

 

                    Warnings and precautions 

 

 

Not available. 

 

      Other medicines and B-sitosterol  

 

 

There are no known significant interactions. 

 

                 Pregnancy and breastfeeding 

 

 

Not available. 

 



Driving and using machines 

Not applicable. 

 

 

          3.How to use B-sitosterol  

 

1. Burns 

First degree burns (superficial burns) 

B-sitosterol Ointment should be applied as immediately as possible. A thin layer (about 1mm thickness) 

should cover the burnt area and should keep the burn exposed, but if there is a need, a light dressing 

can be used. Re-application should be done 3 to 4 times daily if exposed or twice daily if closed. 

Second degree burns 

- First phase: Liquefying period, apply a thin layer of B-sitosterol Ointment on the burnt area 3 to 4 times 

daily. Before reapplication necrotic tissue and the residues of the old B-sitosterol Ointment should be 

wiped off gently. It is better to keep the wound exposed, but if there is a need, a light dressing can be 

applied and renewed twice daily. 

- Second phase: Repair period, B-sitosterol Ointment should be applied as before, but less frequently (2-

3 times daily). 

- Third phase: B-sitosterol Ointment should be applied only once daily. 

Third degree burns 

B-sitosterol Ointment should be applied as mentioned before to liquefy the necrotic tissue. A thin layer 

should cover the burnt site and renewed 3 to 4 times daily. 

2. Donor Site 

A thin layer of B-sitosterol Ointment should cover the donor site and renewed 3 to 4 times daily if 

exposed or twice daily if closed. 

3. Leg Ulcers 

A sterile gauze should be impregnated with B-sitosterol Ointment and should fill the cavity of the ulcer, 

and renewed twice daily. 

4. Surgical and Obstetrical Wounds 

B-sitosterol Ointment should cover the wound in a relatively thick layer ( about 3mm) under a sterile 

dressing and renewed twice daily. 

5. Cracked Nipples 



A thin layer of B-sitosterol Ointment should be applied to the nipple under a light pad, and renewed 3 to 

4 times daily. 

 

If you use more B-sitosterol than you should  

Not available. 

 

If you forget to use B-sitosterol  

Not available. 

 

                         4.Possible side effects 

 

 

Like all medicines, B-sitosterol can cause side effects, although not everybody gets them. The following 

side effects may happen with this medicine: Rare allergic reaction to sesame oil. 

 

        5.How to store B-sitosterol  

 

 

Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to 

the last day of that month. 

Do not store above 25°C. Store in the original container. Keep the container tightly closed. 

Do not use B-sitosterol if you notice any deterioration or damage to the outer packaging. 

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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لنشرة الدوائية، معلومات للمريضا  

 مرهم بيتا سيتوستيرول
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 ما هو بيتا سيتوستيرول وما هو استخدامه. 1

(. يتمثل مفهوم هذا العالج في تعريض الجرح لبيئة MEBTتم تطويره لتحقيق نظرية العالج بالحروق الرطبة المكشوفة )

يتم تسهيل هجرة الخاليا الكيراتينية وتكوين األوعية الدموية والتفاعل فسيولوجية رطبة لتعزيز عملية الشفاء الطبيعية ، حيث 

 مع عوامل النمو. يشار إليه من أجل:

 حروق الدرجة األولى ، حيث يكون تخفيف اآلالم والشفاء السريع ملحوظين ، على سبيل المثال ضربة شمس• 

، فال حاجة لتطعيم الجلد ويتم التجديد من بصيالت الشعر حروق الدرجة الثانية سطحية وعميقة. إذا تم تطبيقه بشكل صحيح • 

 والغدد في األدمة واألنسجة تحت الجلد

 حروق من الدرجة الثالثة ، لعزل الجرح وتخفيف األلم وتسريع عملية التنضير غير الجراحي لألنسجة الميتة لتجهيز• 

 الجرح للتطعيم  

 أيام( 7وتسريع الشفاء )بمتوسط  موقع المتبرع لتقليل األلم والسيطرة على العدوى• 

 الجروح المزمنة بما في ذلك تقرحات الفراش والقدم السكري وتقرحات الساق• 

 التقشير بالليزر والتقشير الكيميائي وسنفرة الجلد• 

 الجروح الجراحية بما في ذلك الجروح الناتجة عن الوالدة• 

 جرح الختان• 

 الشدقجروح األغشية المخاطية مثل تقرحات • 

 تشققات الكعب والحلمات• 

 

 معلومات عامة 

 

الحروق هي تلف األنسجة الناتج عن الحرارة أو التعرض المفرط ألشعة الشمس أو غيرها من اإلشعاع أو االتصال الكيميائي 

 أو الكهربائي. يمكن أن تكون الحروق مشاكل طبية طفيفة أو حاالت طارئة تهدد الحياة.

 



على مكان وشدة الضرر. عادة ما يمكن عالج حروق الشمس والحروق الصغيرة في المنزل. تحتاج يعتمد عالج الحروق 

الحروق العميقة أو المنتشرة إلى عناية طبية فورية. يحتاج بعض األشخاص إلى العالج في مراكز الحروق المتخصصة 

 ورعاية متابعة لمدة شهور.

 

 

 توستيرولما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بيتا سي. 2

 

 ال تستخدم بيتا سيتوستيرول

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

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 .غير متوفر

 

 

 

 أدوية أخرى وبيتا سيتوستيرول 

 

 .ال توجد تفاعالت مهمة معروفة

 

 

 الحمل والرضاعة

 .غير متوفر

 

 واستخدام اآلالتالقيادة 

 غير قابل للتطبيق

 

 

 استخدام بيتا سيتوستيرول كيفية. 3 

 

 

 الحروق. 1

 (حروق سطحية)حروق الدرجة األولى 

المنطقة المحترقة ( مم 1بسماكة )يجب أن تغطي طبقة رقيقة . يجب استخدام مرهم بيتا سيتوستيرولفي أسرع وقت ممكن

 لزم األمر ، ضمادة خفيفةويجب أن تبقي الحرق مكشوفًا ، ولكن إذا 

 .مرات يوميًا في حالة التعرض أو مرتين يوميًا إذا تم إغالقه 4إلى  3يجب إعادة التطبيق من . يمكن استعماله



 

 

 حروق من الدرجة الثانية

. ت يوميًامرا 4إلى  3فترة التسييل ، ضع طبقة رقيقة من مرهم بيتا سيتوستيرولعلى المنطقة المحترقة من : المرحلة األولى -

من األفضل إبقاء الجرح مكشوفاً . قبل إعادة وضع األنسجة الميتة ومخلفات مرهم بيتا سيتوستيرواللقديم يجب أن تمسح برفق

 .ولكن إذا دعت الحاجة يمكن وضع ضمادة خفيفة وتجديدها مرتين يومياً 

ً  3-2)السابق ولكن بشكل أقل  سيتوستيرول كما في-فترة اإلصالح ، يجب استخدام مرهم ب: المرحلة الثانية -  (.مرات يوميا

ً -يجب استخدام مرهم ب: المرحلة الثالثة -  .سيتوستيرول مرة واحدة فقط يوميا

 حروق من الدرجة الثالثة

يجب أن تغطي طبقة رقيقة الموقع المحترق . يجب استخدام مرهم بيتا سيتوستيرولكما ذكر من قبل لتسييل األنسجة الميتة

 .ات يومياً مر 4-3وتتجدد 

 موقع المانحين. 2

مرات يوميًا إذا تعرضت أو مرتين يوميًا إذا  4إلى  3يجب أن تغطي طبقة رقيقة من بيتا سيتوستيرول المنطقة المانحة وتجدد 

 .كانت مغلقة

 تقرحات الساق. 3

ً -يجب تشريب شاش معقم بمرهم ب  .سيتوستيرول وملء تجويف القرحة وتجديده مرتين يوميا

 ح الجراحية والتوليدالجرو. 4

 .تحت ضمادة معقمة ويجدد مرتين يوميًا( مم 3حوالي )يجب أن يغطي مرهم بيتا سيتوستيرواللجرح بطبقة سميكة نسبيًا 

 تشقق الحلمات. 5

 مرات يوميًا 4-3يجب وضع طبقة رقيقة من مرهم بيتا سيتوستيرولعلى الحلمة تحت وسادة خفيفة ، وتجدد 

 

 

 سيتوستيرول أكثر مما يجب إذا كنت تستخدم بيتا

 .غير متوفر

 

 

 إذا نسيت استخدام بيتا سيتوستيرول 

 .غير متوفر

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4             

 

 

اآلثار الجانبية . آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميعة ، يمكن أن يسبب بيتا سيتوستيرمثل جميع األدوي 

 .رد فعل تحسسي نادر لزيت السمسم: تحدث مع هذا الدواءالتالية قد 

 

 

 



 كيفية تخزين بيتا سيتوستيرول. 5    

 .احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول األطفال

يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من . ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على الكرتون

 .ذلك الشهر

  إذا الحظت أي تلف  في العبوة الخارجية ال تستخدم.إبقاء الحاوية مغلقة بإحكام .درجة مئوية 25ال تخزن فوق 

 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                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

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

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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