A guide to the use of
Xeractan for women

WHAT IS XERACTAN?

• Xeractan® contains isotretinoin as an active ingredient. Isotretinoin belongs to a group of medicines known as retinoids
(vitamin-A like drugs) that are normally used to treat skin problems.
• Xeractan® is used to treat severe acne, for patients whose acne has not responded to other treatments such as antibiotics
or topical formulations. Its use must be supervised by a doctor who is specialized in the treatment of skin problems.
• Xeractan® should not be used to treat acne occurring before the onset of puberty.
• Xeractan® is teratogenic; it can cause fetal malformations and deformities.

BEFORE TAKING XERACTAN CAPSULES

You must not take Xeractan® and should talk to your doctor immediately if you are:
• pregnant, think you may be pregnant or cannot avoid pregnancy.
• breast-feeding.
• have any liver disease.
• taking certain antibiotics called tetracyclines.
• allergic to Xeractan capsules or any of its ingredients.
• have very high levels of vitamin A in your body (Hypervitaminosis A).
• have very high levels of cholesterol or triglycerides (a fat like substance) in your blood.
• allergic to soya.

IMPORTANT ADVICE FOR FEMALE PATIENTS

Xeractan® is known to cause birth defects to the unborn child regardless the amount taken or the duration of treatment.
Therefore, female patients should read carefully the following directions:
• You must not take Xeractan® if you are pregnant
• You must not get pregnant during the use of Xeractan®
• You must avoid pregnancy for at least one month after the last pill of Xeractan®
• You should not take Xeractan® capsules if you are breast-feeding.
• Unless you had a hysterectomy (removed your uterus or womb) or completely abstaining from sexual intercourse, you
must use two effective methods of contraception:
-for one month before taking Xeractan®,
- during treatment
- and for one month after the treatment ends.
The effective forms of contraception should include both primary and additional forms. You must talk to your doctor about
the methods appropriate for you. Methods are shown in the table below
Primary forms

Additional forms

Oral contraceptive pills

Condom with spermicide

Injection (Hormonal)

Diaphram with spermicide

Implante (Hormanal)
Intra uterine device
• Your doctor will ask you to do urine and blood pregnancy tests before treatment with Xeractan. Also tests are required
during the treatment before each refill (every month).
• You must wait until the 2nd or 3rd day of your next menstrual cycle before you can start using Xeractan®
• Do not donate blood during therapy or for at least one month after stopping treatment with Xeractan®. If you gave your
blood to pregnant women, the baby may be born with birth defects.
• If you think that you become pregnant during the use of Xeractan® or during the first month after treatment ends, contact
your doctor immediately and contact company at medical@jpi.com.sa and Saudi Vigilance at npc.drug@sfda.gov.sa
• Stop Xeractan® and contact your doctor immediatly if you had a sexual intercourse
without using 2 forms of birth control or you missed the expected period.
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دليل إرشادي الستخدام مستحضر
زيراكتان عند النساء

ما هو زيراكتان؟

• يحتوي زيراكتان على �آيزوتريتينوين كمادة فعالة� ،آيزوتريتينوين ينتمي �إلى جمموعة من الأدوية املعروفة با�سم الرتينويدات (الأدوية ال�شبيهة بفيتامني �أ) التي ت�ستخدم
عادة لعالج م�شاكل اجللد.
• ي�ستخدم زيراكتان لعالج حب ال�شباب ال�شديد  ،كما ي�ستخدم لعالج املر�ضى الذين يعانون من حب ال�شباب و الذين مل ي�ستجيبوا للعالجات الأخرى .مثل امل�ضادات احليوية
والأدوية املو�ضعية ،يجب �أن يكون ا�ستخدامهم لـ(زيراكتان) حتت �إ�شراف طبيب متخ�ص�ص يف عالج م�شاكل اجللد.
• ال ينبغي �أن ي�ستخدم زيراكتان لعالج حب ال�شباب التي حتدث قبل �سن البلوغ.
• زيراكتان ي�سبب ت�شوهات خلقية؛ وميكن �أن ي�سبب ت�شوهات و�إعتالالت خلقية للجنني.

قبل تناول كبسوالت زيراكتان
يجب �أن ال تتناول كب�سوالت زيراكتان ويجب �أن تتحدث �إلى الطبيب على الفور �إذا كنت:
• حامال �أو تعتقدي �أنك قد تكوين حامال.
• تعاين من �أمرا�ض يف الكبد.
• مر�ضعة.
• تتناول م�ضادات حيوية معينة تدعى الترتا�سايكلينات.
لديك ح�سا�سية لكب�سوالت زيراكتان �أو �أحد مكوناتها.
• ِ
لديك م�ستويات عالية جدا من فيتامني (�أ) يف ج�سمك (فرط فيتامني �أ).
• ِ
لديك م�ستويات عالية جدا من الكولي�سرتول �أو اجللي�سريدات الثالثية (مادة �شبيهة بالدهون) يف دمك.
• ِ
• لديكِ ح�سا�سية لل�صويا.

نصائح هامة للمريضات
يعمل زيراكتان على �إيذاء اجلنني لدى احلوامل ،بغ�ض النظر عن الكمية امل�أخوذة �أو املدة العالجية لذا ينبغي على احلامل قراءة النقاط التالية بعناية:
• االمتناع عن تناول زيراكتان يف حالة احلمل.
• الت�أكد من عدم ح�صول احلمل خالل فرتة ا�ستعمال زيراكتان
• الإمتناع عن احلمل ملدة �شهر على الأقل بعد �أخر كب�سولة مت تناولها .
• عدم تناول كب�سوالت زيراكتان اذا كنتي مر�ضعا
• يجب عليكِ ا�ستخدام طريقتني من الطرق الفعالة ملنع احلمل �إال �إذا متت عملية ال�ستئ�صال الرحم م�سبقا �أو يف حالة االمتناع متاما عن االت�صال اجلن�سي ،وذلك ملدة
�شهر قبل تناول زيراكتان� ,أو خالل فرتة العالج ،ول�شهر واحد بعد انتهاء العالج .
لك .ويبني اجلدول �أدناه �أمثلة
يجب على و�سائل احلمل الفعالة �أن ت�شمل كال من و�سائل احلماية الأ�سا�سية والإ�ضافية .ويجب عليك التحدث مع طبيبك حول الأ�ساليب املنا�سبة ِ
لهذه الو�سائل

الو�سائل الأ�سا�سية
حبوب منع احلمل
هرمونات منع احلمل القابلة للحقن
هرمونات منع احلمل القابلة للزرع
جهاز منع احلمل الرحمي (اللولب)

الو�سائل الإ�ضافية
كوندم (الغطاء الواقي من احلمل �أثناء اجلماع مع قاتل احليوانات املنوية
احلاجز الواقي مع قاتل احليوانات املنوية

• �سوف يطلب منك الطبيب لإجراء اختبارات احلمل باخذ عينات للبول والدم قبل العالج بزيراكتان .كما يطلب التحليل مرة �أخرى خالل العالج قبل تكرار الو�صفة
(كل �شهر).
تتمكن من تناول زيراكتان
• يجب االنتظار حتى يوم � 2أو  3من الدورة ال�شهرية القادمة قبل �أن
ِ
• ال تتربعي بالدم �أثناء العالج وملدة �شهر على الأقل بعد العالج بزيراكتان� .إذا �أعطي الدم للن�ساء احلوامل ،قد يولد الطفل بعيوب خلقية .
• �أخربي طبيبك فورا يف حال كنتي تعتقدين �أنك حامال خالل فرتة تناولك ليزيراكتان �أو خالل ال�شهر الأول بعد الإنتهاء من املدة العالجية �أو يرجى �إخبار ال�شركة
ومرا�سلتها على � medical@jpi.com.saأو �إخبار الهيئة العامة للغذاء والدواء على npc.drug@sfda.gov.sa
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