
DENACINE  
CAPSULES 

 
 

Prescription Only Medicine 
 

Composition: 
Denacine 150: Each capsule contains:  
Clindamycin HCl equivalent to Clindamycin      150 mg 
Denacine 300: Each capsule contains:  
Clindamycin HCl equivalent to Clindamycin      300 mg 
 

 
Therapeutic Activity: 
Antibacterial agent 
 
When should not this preparation be used: 
Denacine capsules are contraindicated in patients with known hypersensitivity to either 
clindamycin or lincomycin. 
Denacine capsules are contraindicated in the treatment of meningitis. 
 
Precautions: 
Consult your physician if one of the following symptoms occurs during the course of 
treatment: 
- Hypersensitivity reaction, super infection, clinically important or persist diarrhea. 
- During prolonged therapy of clindamycin, liver and renal function tests and blood cell counts 

should be performed periodically. 
 

Side Effects: 
In addition to the desired effects of Denacine capsules some side effects may occur 
during the course of treatment such as:  
- Gastrointestinal disturbances include: abdominal pain, diarrhea, nausea and vomiting. 
- Allergic skin reactions 
- Toxic liver reaction with jaundice 
- Colitis with persistent diarrhea, where stools may contain blood and/or mucous. 
 
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 or 
lack of efficacy resulting from drug interactions. 
This is especially important for the drugs belonging to the following classes: 
Neuromuscular blocking agents (e.g. ether,tubocurarine,pancuronium), 
aminoglycosides, antidiarrheal drugs (e.g. diphenoxilate, loperamide and paregoric), 
antimyasthenic drugs (e.g. ambenonium, neostigmine and pyridostigmine), dantrolene 
or other skeletal muscle relaxants, chloramphenicol and macrolide antibiotics. 



Do not take this medicine without consulting your physician before starting 
treatment: 
If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant. 
If you have a severe renal and /or hepatic impairment. 
If you have been receiving neuromuscular blocking agent. 
If you are suffering or have suffered from impaired function of the digestive 
system (e.g. ulcer, enteritis and colitis). 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or 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 take 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. In the case any adverse effect not mentioned in the 

leaflet develops, discontinue use and consult your physician. 
 

Directions for Use: 
- Usual adult oral dose for infections of average severity: 150-300 mg every 6 hours. 
- For more severe infections: 300-450 mg every 6 hours. 
- The total daily dose should not exceed 1800 mg. 
- The capsule should not be opened, chewed or crushed and should be swallowed whole  
   with a full glass of water with food to prevent esophageal irritation. 
- A full course treatment shall be achieved, do not stop taking Denacine even if your      
  health has improved. 
 

Missed dose: 
-Take the missed dose as soon as you remember, unless it is 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. 
 
Storage: 
Store at temperature below 30 ºC. 
 
Presentation: 
Denacine 150: A box of 16 capsules. 
Denacine 300: A box of 16 capsules 
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  ديناسين
 كبسوالت

 
 
 

  هذا الدواء ملزم بوصفة طبية
  

  :التركيبة الدوائية
  :كل كبسولة تحتوي على: 150ديناسين 

  ملغم كليندامايسين  150ما يعادلكليندامايسين هايدروكلورايد 
  :كل كبسولة تحتوي على: 300ديناسين 

  .ملغم كليندامايسين 300كليندامايسين هايدروكلورايد ما يعادل
 

  :علية العالجيةالفا
 .مضاد بكتيري

  
  :العالجهذا متى يمنع استعمال 

  .لكليندامايسين أو لينكومايسين للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة ديناسينيمنع استخدام كبسوالت  -
  .ديناسين في عالج التهاب السحايايمنع استخدام كبسوالت  -
  

  : االحتياطات
  :هر التالية خالل فترة العالجاستشر الطبيب في حال حدوث إحدى الظوا

  فرط الحساسية، عدوى إضافية، إسهال مع أعراض سريرية هامة أو إسهال متواصل -
  وظائف الكلية والكبد وعدد خاليا الدمل فحوصات دوريةعند استعمال الكليندامايسين لمدة طويلة يجب إجراء  -
   

  :األعراض الجانبية
  :قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج مثل ديناسينت إضافة إلى التأثيرات المرغوبة لكبسوال

  .ألم البطن، اإلسهال، الغثيان و القيء: االضطرابات المعديّة المعويّة مثل -
 .تفاعالت جلدية تحسسية -
 .تسمم الكبد مع اليرقان -
 .و إمكانية ظهور الدم أو مادة مخاطية في البراز التهاب القولون المصاحب لإلسهال -
  

  :التفاعالت بين االدوية
اعلم طبيبك بذلك لتجنب ، فخرآانتهيت مؤخراً من العالج بدواء  في نفس الوقت او اً آخر تستخدم دواءً اذا كنت 

، هذا مهم خصوصاً لألدوية التي تنتمي إلى المخاطر او قلة نجاعة العالج التي تنتج من التفاعالت بين األدوية
  :المجموعات التالية

،األمينوجاليكوسيدات، األدوية المضادة ) مثل اإليثر، تيوبوكورارين، بانكورونيوم(صاب العضلية مثبطات األع
م، ومثل أمبينوني(،األدوية المضادة للوهن العضلي ) مثل دايفينوكسيالت، لوبراميد، وبارجوريك(لإلسهال

والمضادات  ورامفينيكولالهيكلية األخرى، كل ،دانترولين أو مرخيات العضالت) نيوستجمين وبيردوستجمين
  .الحيوية الماكرواليدية

  
  
  
  



  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  .إذا كنت حامالً، مرضعاً او تخططين الن تصبحي حامالً 

  .الكبدأو/خلل في وظائف الكلى وذا كنت تعاني من إ
  .إذا كنت تتعاطى مثبط لألعصاب العضلية

  .)القرحة، التهاب معوي والتهاب القولون: مثل(إذا كنت تعاني أو عانيت في السابق من خلل في الجهاز الهضمي
  

  :لتجنب التسمم
  .احفظ االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال . 1
  طوارئ سم اليجب التوجه مباشرة الى قف ،تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  .اخذ الكمية المتبقية من الدواء مع 
  .ال تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. 3
  .الموصوف لك ال تتناول دواءك في الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء. 4
 .نتهاء المذكوراإل تاريخلدواء وال تأخذ الدواء بعد تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية ا. 5
  .لرطوبة الشديدتين خالل فترة التخزيناتعريض الدواء للحرارة و تجنب. 6
غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. 7

  .كطبيباعلم  العالج واستخدام 
  

  :تعليمات االستخدام
  .ساعات 6ملغم كل  300-150: متوسطة الشدة جرعة ديناسين للكبار والبالغين في عالج اإللتهابات -
  .ساعات 6ملغم كل  450-300: في حالة اإللتهابات األكثر شدة  
  .ملغم 1800مجموع الجرعة اليومية يجب أن ال تتجاوز  -
  وذلك لتفادي  و يجب تناولها كاملة مع كأس ماء مع الطعام سحقهايجب عدم فتح الكبسولة او مضغها او  -
  .مريءالحدوث تهيج   
 .يجب اخذ الدواء لفترة العالج كاملة وعدم التوقف حتى لو طرأ تحسن على الصحة -
  

  :في حال نسيان جرعة
  واكمل  المنسية فاترك الجرعة ،لكن اذا اقترب موعد الجرعة التاليةر و المنسية حالما تتذكخذ الجرعة  -
  .االعتيادي جدول جرعاتكحسب   
  .ويض الجرعة المنسيةبتع ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  

  :التخزين
  .م°30على درجة حرارة اقل من الدواء حفظ ا

  
  :العبوة

  .كبسولة 16 علبة تحتوي على: 150ديناسين 
  .كبسولة 16 علبة تحتوي على: 300ديناسين 
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