
 
DENACINE 
 Vaginal Ovules 

 
 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Each vaginal ovule contains:  
Clindamycin (as phosphate)  100 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Antibiotic of the lincosamides class. 
 
Indications: 
Denacine vaginal ovules is an antibiotic preparation for 3-day treatment of vaginal bacterial 
infections in non pregnant women, caused by organisms sensitive to clindamycin. 
 
When Should This Preparation Not Be Used: 
 Denacine vaginal ovules is contraindicated in the following conditions: 
- Known hypersensitivity to clindamycin or lincomycin  
- If you are suffering or have suffered in the past from impaired function of the digestive system, such  
  as: Antibiotic associated colitis (inflammation of the colon).                 
 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting Treatment: 
- If you are pregnant or breast-feeding 
- If you are sensitive to any type of food or medicine. 
 
Warnings and Precautions: 
- Use with clindamycin may cause an overgrowth in organisms in the treated area that do not  
  respond to the medicine, especially yeasts 
- Do not engage in sexual intercourse during treatment with Denacine  
- Do not use other vaginal preparations such as tampons and vaginal washing while under  
  treatment with Denacine  
- It is advisable not to use contraceptives made out of latex or rubber (e.g. condoms or diaphragm)  
  during treatment. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Denacine vaginal ovules, some side effects may occur during   
the course of treatment such as: 
Common side effects: Abdominal pain, abdominal cramps, diarrhea, nausea, vomiting, vaginal 
fungal infection (Candidiasis), vaginal infection/vaginitis, fungal infection, candidiasis (in the 
body), kidney and renal pelvis inflammation, headache, vaginal pain, irregular menstrual period, 
vaginal discharge, pain on urination, itching, rash or pain at the treatment site, fever, generalized 
pain, itching or rash, localized edema, or pain in the side of the body 
 
Side effects that require special attention: Severe or prolonged diarrhea. 
 
In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in 
your general health, consult your physician immediately. 
 
 



 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine, inform your physician in order to prevent hazards and lack of efficacy resulting 
from drug interactions. This is especially important for the following drugs: Neuromuscular 
blocking agents (such as: Pancuronium and Atracurium used in surgery).  
 
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 the medicine after the mentioned date 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
7. Use the drug only as prescribed.  
 
Recommended Dosage: 
- The dose is according to physician’s instructions 
- Recommended dose unless otherwise prescribed by the doctor: One ovule in the evening before  
  bedtime for 3 consecutive evenings. 
 
Direction For Use: 
- Remove the aluminum wrapper from the ovule 
- Pull back the plunger on the applicator until it stops 
- Place the wide end of the ovule in the wider end of the applicator barrel 
- Lie on your back, with your knees bent outward, and gently insert, without pressure, the ovule     
  and the applicator into the vagina as far as it will go comfortably 
- Push the plunger inward in order to release the ovule and remove the applicator 
- It is possible to insert the ovule without the applicator by using your middle finger to push the      
  ovule into the vagina, without pressure, as far as it will comfortably go 
- After use, wash the applicator with warm water and soap and dry thoroughly 
- Afterwards, put the two pices back together and store in a clean and dry place 
- Make sure to always wash your hands after use 
- The ovule dissolves in the vagina after insertion, therefore lie down as soon as possible in order    
   to keep leakage to a minimum 
- Only wear cotton underwear and change them frequently. Stocking must also be changed daily 
- In order to avoid staining underwear during treatment, you may use a sanitary pad or panty-shield 
- It is advisable to ascertain that a diagnostic test was performed before starting treatment                 
   regarding fungal infection at the treatment site 
- Complete the full course of treatment, even if there is an improvement in your health. 

 
Missed Dose: 
- Use the missed dose as soon as you remember, unless it is almost the time for your next dose, 

skip the missed one and continue as your regular dose schedule 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
Attention! 
- Denacine vaginal ovules is intended for intravaginal use only 
- The possibility of transfer of the infection to the male partner exists, so it is advisable to consult a  
  doctor about medical treatment 
- Do not swallow. 
 
 



 
Storage: 
Store at temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
A box of 3 vaginal ovules with an applicator. 
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  دیناسین
  تحامیل مھبلیة

  
  ملزم بوصفة طبیة

  
  التركیبة الدوائیة:

  الواحدة على: المھبلیة تحتوي التحمیلة
  ملغم  ١٠٠كلیندامایسین (فوسفات)  

  
  الفاعلیة العالجیة:

  .مضاد حیوي من فصیلة لینكوساماید
  

  االستعماالت:
كمضاد حیوي للعالج لمدة ثالثة أیام من العدوى البكتیریة المھبلیة لدى النساء غیر الحوامل التي تسببھا  ةتحامیل مھبلی یستعمل دیناسین

  جراثیم حساسة للكلیندامایسین.
   

  العالج:ھذا متى یمنع استعمال 
  في الحاالت التالیة: تحامیل مھبلیة دیناسینیمنع استخدام 

  لینكومایسینالأو  كلیندامایسینوجود حساسیة معروفة لل -
  .ستعمال المضادات الحیویةالمصاحب ال لتھاب القولونالجھاز الھضمي مثل:ا عتالل وظائفإأو عانیت في الماضي من  نإذا كنت تعانی -
  
   تستخدم ھذا الدواء دون استشارة طبیبك قبل بدء العالج:ال
  كنت حامالً أو مرضعةإذا  -
  ء.إذا كنت تعانین من حساسیة ألي طعام أو دوا -
  

  :االحتیاطاتالتحذیرات و 
  خاصة الفطریات الخمائریة ،المعالجة، التي ال تستجیب للدواءفي المنطقة  المتعضیاتاستعمال كلیندامایسین قد یؤدي الى زیادة نمو عدد  -
   ال یجوز القیام بالعالقات الجنسیة أثناء فترة العالج بدیناسین -
   ى مثل السدادات القطنیة و الغسوالت المھبلیة أثناء فترة العالج بدیناسینال یجوز استعمال مستحضرات مھبلیة أخر -
  ) أثناء فترة العالج.العازل األنثويال ینصح باستعمال وسائل منع الحمل المصنوعة من الالتكس أو المطاط (كالواقي و  -
  

  األعراض الجانبیة:
  ، قد تحدث بعض األعراض الجانبیة خالل فترة العالج مثل: ھبلیةدیناسین تحامیل مرات العالجیة المرغوبة لإضافة إلى التأثی

عدوى  )،Candidiasis(عدوى مھبلیة فطریة  تقیؤ، غثیان، اسھال، تشنجات في البطن، ألم في البطن،أعراض جانبیة شائعة: 
، ألم مھبلي، طمث غیر منتظم سم)، التھاب الكلى و حوض الكلى، صداعفي الج Candidiasis (،عدوى فطریة مھبلیة/التھاب المھبل،

ألم في جانب أو طفح عام، وذمة موضعیة  أو  ،لمنطقة المعالجة، حمى، ألم، حكةألم في ات مھبلیة، ألم عند التبول، حكة، طفح أو إفرازا،
 الجسم

  
لاسھال شدید أو أعراض جانبیة تتطلب اھتماماً خاصاً:    .مطوّ

  
. يریفي ھذه النشرة، أو إذا كان ھناك تغیر في وضعك الصحي العام، استشأعراض جانبیة غیر مذكورة من في حال عانیت  ً   طبیبك فورا

  
  التفاعالت بین االدویة:

ً آخر دواءً  ینكنت تستخدم إذا ً من العالج بدواء آخر ا طبیبك بذلك لتجنب المخاطر وقلة نجاعة  يأعلم ،في نفس الوقت أو انتھیت مؤخرا
بانكیورونیوم و أتراكیوریوم  :( مثل مثبطات العصبي العضلي ن األدویة.ھذا مھم خاصة لألدویة التالیة:تنتج من التفاعالت بیالعالج التي 

  .المستعملین في العملیات الجراحیة)
  

  لتجنب التسمم:
ً عن متناول أیدي األطفال  يحفظا. ١   الدواء بعیدا
  الطوارئ مع أخذ الكمیة المتبقیة من الدواءیجب التوجھ مباشرة الى قسم  ،تناول طفل الدواء عن طریق الخطأ ذاإ. ٢
  إحداث التقیؤ دون استشارة الطبیب  ي. ال تحاول٣
  الدواء الموصوف لك  ستخدمینأنك ت يالتعلیمات لتتأكد يو اقرأ دواءك في الظالم ستخدمي. ال ت٤



 الدواء بعد تاریخ اإلنتھاء المذكور يدائما لتاریخ نھایة صالحیة الدواء وال تأخذ ي. انتبھ٥
  لرطوبة الشدیدتین خالل فترة التخزین اتعریض الدواء للحرارة و يتجنب. ٦
   .الدواء حسب الوصفة فقط استخدمي. ۷
  

  الجرعة الموصى بھا:
  الجرعة حسب إرشادات الطبیب -
ٍ متواصلةوجود تعلیمات أخرى من الطبیب: تحمیلة مھالجرعة الموصى بھا في حالة عدم  -   .بلیة في المساء قبل النوم لثالث لیال
  

  :تعلیمات االستخدام
  قومي بنزع غالف األلمنیوم عن التحمیلة -
ً حتى توقفھ اسحبي القسم الداخلي ألداة اإلستخدام (الموصل) -   خارجا
  أدخلي الجانب المسطح من التحمیلة المھبلیة الى داخل القسم الواسع من الموصل -
  منطویتین لجھة الجسم، ثم أدخلي الموصل الذي یحتوي على التحمیلة المھبلیة بلطف و بدون استعمال  ظھرك و الركبتین استلقي على -
  داخل المھبل القوة أعمق ما یمكن  
  اضغطي على الطرف الظاھر من الموصل من أجل تحریر التحمیلة المھبلیة الى الداخل ثم أخرجي الموصل -
  طریق استعمال األصبع الوسطى لدفعھا أعمق ما یمكن داخل المھبل  میلة المھبلیة بدون اإلستعانة بالموصل عنمن الممكن ادخال التح -
  بدون استعمال القوة  
ً  و قومي بتنشیفھالموصل بالماء و الصابون  عد اإلستعمال، اغسليب -   جیدا
  ن نظیف و جافتركیب قطع الموصل و حفظھ في مكا إعادةب بعد ذلك، قومي -
ً على غسل یدیك بعد اإلستعمال -   إحرصي دائما
  لذا یجب اإلستلقاء بأسرع وقت ممكن لتقلیل سیالن المادة من المھبل تذوب التحمیلة المھبلیة في المھبل بعد إدخالھا، -
ً بشكل یومي -   البسي فقط مالبس داخلیة قطنیة و قومي بتبدیلھا في فترات متقاربة.یجب تغییر السراویل أیضا
  أجل تجنب حصول بقع في المالبس الداخلیة أثناء فترة العالج باإلمكان استعمال الفوط الصحیة النسائیة أو الفوطة الواقیةمن  -
  من المستحسن إجراء فحص تشخیصي قبل بدء العالج بخصوص وجود فطریات في المكان المعالج -
  أكملي العالج الموصى بھ ، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحیة. -
 

  جرعة:الفي حال نسیان 
حسب جدول الجرعات  يالجرعة المنسیة وأكمل يولكن ٳذا إقترب موعد الجرعة الثانیة، اترك ،ینالمنسیة حالما تتذكرالجرعة  استخدمي -

  االعتیادي 
  بمضاعفة الجرعة لتعویض الجرعة المنسیة . وميال تق -
  

  !تنبیھ
  لي فقطدیناسین تحامیل مھبلیة معد لإلستعمال المھب -
  من الجائز أن تنتقل العدوى للزوج ، لذلك من المحبذ استشارة الطبیب بشأن العالج -
  ھذا الدواء لیس للبلع. -
  
  

  التخزین:
 .م °٣٠ - ١٥احفظ الدواء على درجة حرارة ما بین 

  
  العبوة:

  داة استخدام.أمھبلیة مع  امیلتح ٣علبة تحتوي على 
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