
 
DANDREX Shampoo 

 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Ketoconazole               20 mg/g 
Methyl paraben and propyl paraben as preservatives. 
 
Therapeutic Activity: 
Topical antifungal. 
 
Indications: 
Dandrex is indicated to treat fungus infections of the skin and as antidandruff. 
 
When should not the product be used: 
Dandrex should not be used in patients of known hypersensitivity to ketoconazole or 
to other ingredients in the formulation. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the shampoo, some side effects may occur during 
the course of treatment such as: increased hair loss, irritation, abnormal hair texture, 
scalp pastules, dry skin, pruritus, oiliness or dryness of the hair. 
Ketoconazole 2% may cause discoloration of the hair mainly in patients with grey hair 
or hair that has been treated frequently by bleaching or purming. 
 
Precautions: 
Contact with the eyes should be avoided since irritation may occur. 
 
Drug Interactions: 
- If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment 

with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or lack of 
efficacy arising from drug interactions. This is especially important in the following 
drugs as: Acyclovir and vidarabine. 

- You can use Ketoconazole as shampoo with corticosteriods cream or ointment or 
lotion, but do not abrupt in order to prevent redness and itching on the treated area. 
If you want to stop using corticosteriods, it should be done gradually. 

 
Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment: 
- If you are pregnant, breast feeding, or you plan to become pregnant. 
 
Cautions: 
If a reaction suggesting sensitivity or chemical irritation occur, use of the medicine 
should be discontinued. 
Dandrex may result in removing curls from waved hair. 
 

 

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 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 that date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use only as prescribed. In case any adverse effect develops, discontinue use and  

 consult your physician. 
 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
Dandrex should be used twice weekly for 4 weeks with at least 3 days between each 
shampooing. 
 
Missed dose: 
Apply as soon as you remember, but never use if it is almost time for the next application. 
 
Directions for Use: 
When Dandrex shampoo is used for the topical treatment of pityriasis (tinea) 
versicolor, it should be applied to the damp skin of the affected area and a wide 
margin surrounding this area and lathered, after 5 minutes the area should be rinsed 
with water a single application is sufficient. 
For the control of dandruff: 
1. Moisten hair and scalp thoroughly with water 
2. Apply sufficient shampoo to produce enough lather to wash the scalp and hair and  

 gently massage it over the entire scalp area for approximately 1 minute 
3. Rinse the hair thoroughly with warm water 
4. Repeat, leaving the shampoo on the scalp for an additional 3 minutes, then rinse the 

hair thoroughly with water and dry it with a towel or warm air flow. 
Shampoo twice a week for four weeks with at least three days between each 
shampooing and then intermittently as needed to maintain control. 
 
Attention:  
For external use only. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-25 ˚C, protect from light. 
 
Presentation: 
A 100 ml plastic bottle. 
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  شامبو داندركس
  

 
  ملزم بوصفة طبية

  
  : التركيبة الدوائية

غم/ ملغم  20              كيتوكونازول  
.ميثيل بارابين وبروبيل بارابين كمواد حافظة  

 
 الفاعلية العالجية:

.مضاد موضعي للفطريات  
 

  :االستعماالت
  .ى الجلد الفطرية وكذلك لعالج  قشرة الرأسكس لعالج عدويستخدم شامبو داندر

  
  :متى يمنع استخدام الدواء

 لشامبوامكونات من  ألي أو لكس لمن لديه حساسية معروفة للكيتوكونازوداندر استخداميجب عدم 
  .األخرى

  
 األعراض الجانبية:

ة العالج مثل زيادة فتر أثناءالجانبية قد تنتج  األعراضالمرغوب فيها للشامبو بعض  اآلثارجانب  إلى
، زيادة دهنية حكة ،جفاف الجلد ،فروة الرأسفي بثور ، ملمس غير طبيعي للشعر، التهيج، تساقط الشعر

  .شعرللجفاف أو 
قد يسبب تغيير في لون الشعر خاصة للمرضى ذوي الشعر الشايب أو للمرضى % 2كيتوكونازول 

  .الذين يقومون بتبييض أو تجعيد شعرهم باستمرار
  

 احتياطات:
  .التهيجنه قد يسبب يجب تجنب مالمسة الشامبو للعيون أل

 
 التفاعالت بين األدوية:

اعلم . بدواء آخر  إذا كنت تستخدم دواء آخر في نفس الوقت أو إذا انهيت مؤخرا من العالج  -
 هذا بشكل خاص إذا كنت. طبيبك بذلك لمنع الخطورة أو قلة النجاعة الناتجة من تفاعالت األدوية

   .فيدارابين، اسايكلوفيرتستخدم أدوية مثل 
باإلمكان استعمال كيتوكونازول كشامبو حتى ولو كنت تستعمل كريم أو مرهم أو غسول يحتوي  -

بشكل  بل على الكورتيكوستيرويدات، كما ال يجوز التوقف عن استعمال هذه األدوية دفعة واحدة
  .ة المعالجةنظرا ألنه قد يظهر احمرار وحكة في المنطقتدريجي 

 
  :ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العالج

  .إذا كنت حامال، أو مرضعا أو تخططين للحمل -
 

 تحذيرات:
  .استخدام الدواء إيقافحساسية متوقعة يجب  أي أولتهيج كيميائي  أعراض أيظهرت  إذا -
  .من الشعر المموجاللفات  إزالة إلىقد يؤدي استخدام كيتوكونازول كشامبو  -



 لتجنب التسمم:
  .بعيدا عن متناول أيدي األطفال احفظ الدواء -
  مع أخذ الكمية المتبقية  قسم الطوارئ  فيجب التوجه مباشرة إلى عن طريق الخطأ إذا تناول طفل الدواء  -

  .من الدواء   
  .دون استشارة الطبيبيؤ إحداث التقال تحاول  -
  .تأكد من اسم الدواء عند كل استخدامدواءك في الظالم، و ستخدمال ت -

 -  .التاريخ ذلكالدواء بعد ستعمل وال ت تأكد دائما من تاريخ نهاية صالحية الدواء 
 تجنب -  .التخزينفترة خالل  الشديدتينرطوبة الحرارة و لتعريض الدواء ل

  بية، توقف عن استعمال الدواء استعمل الدواء حسب الوصفة فقط، في حالة ظهور أي اعراض جان -
  .واستشر طبيبك  

 
 الجرعة الدوائية الموصى بها ما لم توجد تعليمات أخرى من الطبيب:

.واآلخرأيام بين كل استخدام  3 وعلى األقل اسابيع 4 كس مرتين اسبوعيا لمدةيستخدم داندر أنيجب   
 
 

 في حال نسيان الجرعة:
 .ن ليس ان اقترب موعد الجرعة التاليةاستخدم العالج فورا حال تذكرك، و لك

 
 طريقة االستخدام:

على توضع  الشامبوكمية كافية من عند استخدام داندركس شامبو لعالج الفطريات النخالية المرقشة، فإن 
 5الشعر المبلل حتى يعطي رغوة كافية لغسل الشعر و فروة الرأس مع تدليك فروة الرأس ويترك لمدة 

  .، استعمال الشامبو لمرة واحدة يكفي لعالج الفطرياتبالماء ثم يشطف جيداائق دق
  :عند استخدام داندركس شامبو لعالج القشرة

. 1  يجب تبليل الشعر وفروة الرأس جيدا بالماء
على الشعر المبلل حتى يعطي رغوة كافية لغسل الشعر و فروة الرأس  الشامبوكمية كافية من توضع . 2

  رك لمدة دقيقةثم يت مع تدليك فروة الرأس
. 3  يشطف جيدا بالماء الدافئ

عر جيدا شدقائق ثم يشطف ال 3مرة يترك الشامبو لمدة العلى الشعر ولكن هذه  الشامبو يكرر وضع. 4
  .ويجفف بالمنشفة أو بالهواء الساخن بالماء

  ، استخدام أيام على األقل بين كل 3يستخدم الشامبو مرتين في األسبوع ألربعة أسابيع على أن تفصل    
  .وبعدها يستخدم حسب الحاجة للسيطرة على القشرة   
  
  :تنبيه 
  .لالستخدام الخارجي فقط 
 

 التخزين:
  .، بعيدا عن الضوءم˚25- 15درجة حرارة ما بين على احفظ الدواء     

  
 العبوة:

 .مليليتر 100عبوة بالستيكية سعة     
  
  
  

  
  81شارع المدارس رقم 
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