
 
 

BETACORT-V 
Cream 

 
 

   Prescription Only Medicine 
 

Composition: 
Betamethasone valerate equivalent to 0.1% Betamethasone base. 
 
Therapeutic Activity: 
Topical steroidal anti-inflammatory drug. 
 
Indications: 
Betacort-V cream is indicated to provide symptomatic relief of inflammation 
and/or pruritus associated with acute and chronic corticosteroid- responsive 
disorders. 
Also in the treatment of dermatitis, psoriasis, lichen planus and exfoliative 
dermatitis. 
 
When should not this product be used: 
Betacort-V cream is contraindicated in patients who are hypersensitive to 
betamethasone valerate. 
 
Side Effects: 
Generally, local or systemic side effects do not occur when using Betacort-V 
cream, some side effects may rarely occur as: Burning and itching of the skin, 
increased skin sensitivity and skin atrophy. 
 
Pregnancy, Nursing and Pediatrics' Use: 
- FDA pregnancy category C: The drug should not be used extensively in large    

 amounts in pregnant women or in women planning to become pregnant. 
- Betacort-V cream should not be applied to the breast prior to nursing. 

    - Betacort-V cream should be evaluated carefully by the physician when used in    
      pediatrics patients, because of the large skin surface area to body weight ratio,    
      which may result in the absorption of greater amounts of the corticosteroid. 

 
Cautions: 
-If irritation or sensitization occurs at the site of application, discontinue use 

and consult your physician. 
-If an infection appears at the treatment site, an appropriate antimicrobial 

should be used. 
 



 
 
 
-This product is intended for external use only. 
- Do not use the product in or around the eyes. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and 

take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not apply your medication in the dark, always read the label and make 

sure you are using the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use medicines after the mentioned     
    date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Dosage: 
Adults: Topical, one to three times a day. 
Pediatrics: Topical, once a day. 
 
Direction for Use: 
Apply Betacort-V cream topically on the affected cleaned area. 
Usage of occlusive dressing should be proper if necessary. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15-30˚C, protect from freezing.  
 
Presentation: 
A tube of 16 g cream. 

 

             
 

81, Al-Madaress St.  

P. O. Box 58 
Beit Jala – Palestine 
http://www.beitjalapharma.com 
 
 
 
 
 

1409005-2 
 

 
 

http://www.jclaboratory.com/


 
 

ي -تبیتاكور   
م ر  
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ما وصف لك وال تتجاوز الجرعة الموصى بها استخدم. 7 .الدواء فقط   

 

  



ة   :الجرعة الدوائ

ار ا: للك .موضعي مّرة الى ثالث مرات یوم  

ا:ألطفال والرّضع ل .موضعي مّرة واحدة یوم  
  

قة   :االستخدام طر

فة ي-ضع بیتاكورت ة وهي نظ ا على المنطقة المصا  -  .رم موضع

  .ستخدم الشاش الخاص إذا لزم األمر -

  

ن   :التخز
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