
CORTEN  
CREAM 

 
 
Composition: 
Hydrocortisone acetate 1% 
Preservative: Methyl paraben 
 
Therapeutic Activity: 
Topical corticosteroid. 
 
Indications: 
Corten cream is used for the localized treatment of various inflammatory skin 
disorders that are responsive to corticosteroid to reduce inflammation (redness, 
itching, and swelling) in conditions such as eczema, dermatitis, insect bites, and diaper 
rash 
 
When should not the product be used: 
- In patients with known hypersensitivity to hydrocortisone acetate or any other 

ingredient of the cream. 
- Acne, pimples and (viral “chicken pox”, bacterial, fungal and parasitic infections) 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Corten cream, some side effects may occur during 
the course of treatment such as: 
Flushing, redness, local flushing, tingling and itching. These side effects generally 
disappear within a short period following adaptation to the medicine. 
In case a rash or an infection occurs in or around the mouth that were not found before 
using the drug, treatment should be stopped and the physician should be consulted. 
 
Precautions: 
- Corten cream should preferably not be used at the area of open injuries, surgeries and 

near the eyes. If happens wash with water immediately. 
- Do not use on large areas of skin. 
- Stop treatment and refer to the physician if your conditions become worse or if the  
  symptoms continue more than 7 days, or re-appeared after several days. In this case    
  do not use any other preparation containing hydrocortisone without directions from   
  the physician. 
 
Drug Interactions: 
If you are using another medicine concomitantly or if you have just finished treatment 
with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or lack of 
efficacy due to drug interactions. 
 
Do not use this medicine without consulting a physician before starting 
treatment: 
- If you are pregnant, breast-feeding, or plan to become pregnant 
- If you suffer or have suffered in the past from impaired function of the immune 

system, diabetes (long term). 



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 the physician 
4. Do not use 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 medicine after the mentioned date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. In case any adverse effect not mentioned in the leaflet develops, discontinue use 

and consult your physician. 
 

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
- The normal dose for adults and children over 2 years is 2-4 times daily  
  for a week time. 
- Use in infants up to 2 years of age shall not exceed a seven days  
  treatment with one to two applications daily. 
 
Directions for Use: 
- Apply sparingly a thin film and rub gently into the affected area. 
- Do not use occlusive dressings or tight-fitting diaper on the treated area, unless 

directed by the physician. 
- Avoid contact with eyes and mucous membranes. 
 
Attention: 
For external use only. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15 – 30˚C. 
Protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 15 g cream. 
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ة العال ةالفاعل   :ج

د موضعي وستیرو   .ورت
  

  :االستعماالت

رم لعالج ا ورتن  ا و ستعمل  ات الجلد المختلفة موضع د لتخفیلتها وستیرو ة، (ف االلتهاب التي تستجیب للكورت االحمرار، الحّ

ات الجلد، لسع الحشرات، و  في حاالت مثل االكزما،) االنتفاخو   .السماالتها
  

منع استخدام الدوا   :ءمتى 

ة لمادة  - عانون من حساس ات الكرماللد المرضى الذین  ورتیزون اسیتات أو إلحد مر   .هایدرو

اب، البثور - ة (  و حب الش ات الفیروس تیرة، الفطرة، و " الماءجدر "اإلصا ة، ال   .)الطفیل
 

ة   :األعراض الجانب

ةا تأثیراتإلى جانب ال ة لعالج ة خالل فترة العالج مثلقد تظه رم كورتنل المرغو عض اآلثار غیر المرغو   :ر 

عد التعود على الدواء  ة وتختفي هذه األعراض عادة  الوخز وح   .تهیج أو احمرار الجلد، تهیج موضعي، إحساس 

ة أو ا قد ةتحدث حساس ق )هذه األعراض لم تكن موجودة قبل استخدام الدواء( حول الفمداخل أو  صا اف في هذه الحالة یجب إ

  .العالج واستشارة الطبیب
  

اطات   :احت

استخدام - ا من العین ، مناطالمفتوحة في منطقة الجروح رم ورتن ال ینصح  ة أو قر ات الجراح  ، ولكن إن ینالعمل

الماء فورا    ك غسله    .حدث فعل

 .ال تستخدم الكرم على مساحات واسعة من الجلد -

حت حالتك أسوأ أو إذا لطبیبتوقف عن استخدام الدواء واستشر ا - ام،  7استمر ظهور األعراض ألكثر من  في حال أص   أ

عد إذا أو    الظهور  ام عادت األعراض  حتو على. ضعة أ ورتیزون  في هذه الحالة، ال تستخدم أ مستحضر    الهایدرو

مات من الطبیب     .دون تعل
 
  



ة   :التفاعالت بین األدو

نت قد أنهیت مؤخرا العالج بدواء آخ ة أخر في نفس الوقت أو  نت تستخدم أدو كإن  ك إعالم طبی ر اخطاأل لمنع ر، عل

ةأو     .عدم نجاعة العالج الناتجة عن التفاعالت بین األدو
  

  :ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبیب قبل بدء العالج

نت حامال أو - أن  مرضعة أو إذا  رن  حي حامالتف   .تص

لة - ر لفترة طو نت تعاني أو عانیت في الماضي من خلل في عمل جهاز المناعة، أو س   .إذا 
  

  :لتجنب التسمم

عیدا عن متناول أید األطفالاحفظ .1 ة    .األدو

ة من ال ،عن طر الخطأ تناول طفل الدواء ذاإ. 2 ق ة المت اشرة إلى قسم الطوارئ مع أخذ الكم   .عالجیجب التوجه م

  .ال تحاول تحفیز القيء دون استشارة الطبیب. 3

مات لتتأكد أنك ت دواءك في الظالم ستخدمال ت. 4   .وصوف لكالدواء الم ستخدمواقرأ التعل

ة الدواء و ال تتأكد دائما من ت. 5 ة صالح عد تارخ  ستخدمارخ نها ور الدواء   .االنتهاء المذ

ة ال وحرارة لل الدواء ضتعر تجنب. 6   .خالل فترة التخزن الشدیدتینرطو

ك. 7 ورة في النشرة، توقف عن استخدام الدواء واستشر طبی ة غیر مذ س   .في حال تطور أ مضاعفات ع
  

ة مات أخر من قبل الطبیب الجرعة الدوائ  : الموصى بها ما لم توجد تعل

الغین و  - ة لل اد ا 4-2: سنتیناألطفال الذین تزد أعمارهم عن الالجرعة االعت   ولمدة أسبوع مرات یوم

ام بواقع مرة أو مرتین یومدون السنتین من العمر یجب أال یتعد  االستخدام لد األطفال - عة أ   .اً س
 

قة االستخدام   :طر

ة و یوزع برف - قة جدا من الكرم على المنطقة المصا قة رق  .توضع ط

القماش أوالحفاظ -   .ات إال في حالة إرشاد الطبیب بذلكال تغطي المنطقة المعالجة 

ة تجنب م - ةالمسة الكرم للعینین واألغش   .المخاط
 

ه   :تنب

 .لالستعمال الخارجي فقط 
  

ن   :التخز

 .م ° 30 - 15بین  مادرجة حرارة احفظ الدواء على 

حفظ في المجمد    .ال 
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حتو على    .رم غم 15أنبوب 
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