
DENACINE 
Topical Solution 

 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Each 1 ml contains: 
Clindamycin Phosphate equivalent to Clindamycin base 10 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Topical antibiotic. 
 
When should not this preparation be used: 
Denacine solution is contraindicated in patients with known hypersensitivity to either 
clindamycin or lincomycin. 
 
Precautions: 
- If acute or persistent diarrhea develops during the course of treatment, discontinue 

use and consult your physician immediately 
- Avoid contact with eyes, nose, mouth or other mucous membranes. In case of 

accidental contact with these areas, wash thoroughly with water 
- Avoid using near heat, open flame or while smoking 
- If superinfection occurs during therapy, discontinue use of Denacine solution and 

consult your physician. 
- This drug is not indicated for infants and children under 12 years of age. 

 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Denacine solution, some side effects may occur 
during the course of treatment such as:  
- Gastrointestinal side effects: Mild diarrhea, abdominal pain, nausea and vomiting. 
- Dermatological side effects: skin irritation, dryness, stinging and erythema 
- Peeling and sensation of heat in the treatment area. 
 
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 
following: Lincomycin and erythromycin. 
If you have to use another drug topically at the same time, use them with marked time 
intervals. 
 
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 history of antibiotic associated pseudomembraneous colitis, ulcerative 

colitis or regional enteritis. 
 
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 the medicine after the mentioned date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat or 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: 
- Clean and dry the affected area before applying the solution. 
- After washing or shaving wait 30 minutes before applying the solution. 
- Apply a thin film of Denacine solution on the affected acne and its surroundings. 
- If your condition worsen or if there is no improvement after 6 weeks of using the 

solution, inform your physician. 
- Continue the use of Denacine solution for full time of treatment. 
 
Dosage: 
The dosage is according to physician’s instructions only, unless otherwise specified 
by the physician, apply a thin film of the drug twice daily on the affected area. 
 
Missed Dose: 
Apply the missed dose as soon as you remember, but never use if it is almost time for 
the next application. 
 
Attention: 
For external use only. 
 
Storage: 
- Store at temperature between 15 - 30ºC, protect from freezing. 
- Keep container tightly closed 
 
Presentation: 
A bottle of 30ml. 
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  ديناسين
  محلول موضعي                 

 
 

  ملزم بوصفة طبية
  

  :التركيبة الدوائية
  : علىمل يحتوي  1كل 

  ملغم 10   قاعدي فوسفات الكليندامايسين ما يعادل كليندامايسين
 

  :الفاعلية العالجية
  .مضاد حيوي موضعي

  
  :استعمال هذا العالج متى يمنع

  .لكليندامايسين أو لينكومايسين للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة ديناسينال محلولم يمنع استخدا
  

  : االحتياطات
في حال اصابتك باإلسهال الحاد أو المستمر خالل فترة العالج، توقف عن استخدام المحلول واستشر طبيبك  -

  .حاال
في حال حدوث ذلك إغسل تلك . األخرى مالمسة الدواء للعينين، األنف، الفم، أو األغشية المخاطية تجنب -

 المناطق جيداً بالماء
 .ال تستخدم الدواء بالقرب من النار،الحرارة، أو أثناء التدخين -
 .في حال حدوث عدوى إضافية خالل العالج، توقف عن استخدام محلول الديناسين واستشر طبيبك -
 .سنة 12عمارهم عن يجب عدم استخدام هذا الدواء لدى الرّضع واألطفال الذين تقل ا -

  
  :الجانبية األعراض

  :قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج مثل ن،ديناسيال محلولالتأثيرات المرغوبة ل إلى إضافة
  .القيءالخفيف، ألم في البطن، الغثيان و اإلسهال: االضطرابات المعديّة المعويّة مثل -
 .واحمرار الجلدتهيج الجلد، جفاف، لدغ : تفاعالت جلدية مثل -
 .التقشير والشعور بحرارة في المنطقة المصابة -
  

  :التفاعالت بين االدوية
ك بذلك اعلم طبيب ،خرآانتهيت مؤخراً من العالج بدواء  اوتستخدم دواًء آخر في نفس الوقت اذا كنت 

ة هذا مهم خصوص .األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  تجنب المخاطر او قلةل ا لألدو

ة   .لينكومايسين واإلريثرومايسين :التال
 .إذا كنت تستخدم مستحضر موضعي آخر في نفس الوقت، استخدمهما بفترات زمنية متباعدة

 
  :قبل بدء العالج طبيبالاستشارة  دون تستخدم هذا الدواء ال
ً إذا كنت حامالً  -   .و تخططين الن تصبحي حامالً أ ، مرضعا
-  ً لتهاب الغشاء القولوني الكاذب المصاحب إلستخدام المضادات الحيوية أو التهاب القولون با إذا أصبت سابقا

  .التقرحي أو التهاب األمعاء
 
 
  
 



  :لتجنب التسمم
  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال احفظ. 1
يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من ، تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ  ذاا. 2

  .الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .وصوف لكالدواء الم ستخدماقرأ التعليمات لتتأكد انك تدواءك في الظالم و تستخدمال . 4

. 5 .االنتهاء المذكور تاريخبعد  الدواء ستخدمتأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال ت
. 6  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لللحرارة أو ليجب عدم تعريض الدواء 

في حال ظهور أي أعراض جانبية لم تذكر في النشرة، توقف عن . الدواء حسب الوصفة فقط استخدم. 7
  .استخدام العالج واعلم طبيبك

  
  :تعليمات االستخدام

  .مصابة قبل استخدام المحلولنظف وجفف المنطقة ال -
 .دقيقة قبل استخدام المحلول 30الحالقة، يجب اإلنتظار  التغسيل أو بعد -
  .ضع طبقة رقيقة من محلول الديناسين على الحبة المصابة والمنطقة المحيطة بها -
م بإعالم أسابيع من استخدام المحلول، ق 6إذا أصبحت حالتك اسوأ أو إذا لم يطرأ أي تحسن على حالتك بعد  -

 .طبيبك
  .قم بإستخدام محلول الديناسين لكامل فترة العالج -
  

  :الجرعة الدوائية
فيوضع طبقة  ،الجرعة الدوائية حسب تعليمات الطبيب فقط، أما ما لم توجد تعليمات أخرى من قبل الطبيب

ً  من محلول الديناسينرقيقة    .ة المصابةقمرتين يومياً على المنط موضعيا
  

  :جرعةالفي حال نسيان 
  .استخدم الجرعة المنسية حالما تتذكر، ولكن ليس ان اقترب موعد الجرعة التالية

  

  :تنبيه
 .لالستعمال الخارجي فقط

  
  :التخزين

  م، بعيدا عن التجميد°30- 15ما بين  على درجة حرارةالدواء حفظ ا -
  .غالقاحفظ العبوة محكمة اإل -

  
  :العبوة

  .مل 30عبوة تحتوي على 
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