
 
HEALER 

 Cream 
 
 
Prescription Only Medicine 

 
Composition: 
Mafenide Acetate equivalent to Mafenide 8.5% w/w 
 
Therapeutic Activity: 
An anti-infective agent for topical treatment of burn wound infections 
 
Indications: 
Healer cream is used as an adjunct in the treatment of second and third-degree burns 
 
When should not this preparation be used: 
Healer cream is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Mafenide acetate. 
 
Precautions: 
- Use of this medication for prolonged or repeated periods may result in a secondary infection of   

the skin. 
- If your condition doesn't improve within few days or become worse, check with your physician. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Healer cream, some side effects may occur during the course 
of treatment such as:  
Pain or burning sensation, changes in skin appearance and redness. 
If rash, swelling or blisters appear while using the drug, discontinue use and refer to your 
physician. 
  
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. 
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you have any allergies, lung disease/breathing trouble, kideny diseases, and metabolism 

problems (G6PD deficiency & blood problems) . 
- If you are pregnant, and during breast-feeding. 
- In infants up to 2 months of age. 

 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is applied, 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 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 that 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 effects not mentioned in the leaflet 
develops, discontinue use and consult your physician. 

Dosage and Directions for Use: 
- The affected area should be cleansed and debrided, then apply a thin film of the cream with a 

sterile gloved hand once to twice daily, as directed. 
- Burned skin should be covered with this medication at all times, and should be reapplied to any 

area from which it has been removed.  
- Duration of treatment depends on your medical condition and response to therapy. 
- Do not stop using this medication until told to do so by your physician. 
- Do not cover the affected area unless directed by your physician. 
 
Missed Dose: 
- Apply 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. 
 
Attention:  
For external use only. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 -30ºC. 
 
Presentation: 
A tube of 15 g cream. 
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  هيلر كريم

  ملزم بوصفة طبية
  

  
  :التركيبة الدوائية

  وزن/وزن% 8.5مافينيد اسيتات ما يعادل مافينيد 
   

  :الفاعلية العالجية
  .ي لمعالجة اإلصابات الجرثومية على جروح الحروق مضاد موضع

 
  :االستعماالت

  .يستعمل هيلر كريم كعامل مساعد في عالج الحروق من الدرجة الثانية والثالثة
  

  :العالجهذا استعمال  متى يمنع
  .للمافينيد اسيتات للمرضى الذين لديهم حساسية معروفةكريم هيلر يمنع استخدام 

  
  : االحتياطات

 .تعمال الدواء لفترات طويلة أو متكررة قد يحدث التهاب ثانوي في الجلدإن اس -
  .   إذا زادت سوء أعلم طبيبك بذلك  إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خالل أيام أو -
  

  :الجانبية األعراض
  :مثلقد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج  ،لهيلر كريمالمرغوبة العالجية التأثيرات  إلى إضافة

  .في شكل الجلد و احمرار اتألم أو شعور بالحرقة، تغيير
  .، انتفاخ او نفطة أثناء استعمال الدواء، توقف عن استعمال الدواء واعلم طبيبك بذلكطفحإذا ظهرت أعراض 

   
  :التفاعالت بين االدوية

تجنب اعلم طبيبك بذلك ل او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخرفي نفس الوقت  اً آخر تستخدم دواءً اذا كنت 
   األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  المخاطر او قلة

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
     في التنفس، أمراض في الكلى، مشاكل في عمليات ةمشكل/ حساسية، مرض في الرئة أي ذا كنت تعاني منإ -
 .)و مشاكل في الدمG6PD نقص(  األيض  
 .ةإذا كنت حامال و خالل فترة الرضاع -
  .شهرين من العمراللدى األطفال دون  -

  
  :لتجنب التسمم

  .بعيداً عن متناول ايدي االطفال  اءالدو احفظ. 1
تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع  ذاااذا استخدمت جرعة زائدة او . 2

  .اخذ الكمية المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .الدواء المناسب تستخدمدواءك في الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد انك  تستخدمال . 4
 .الدواء بعد هذا التاريخ دمخستالحية الدواء وال تتأكد دائماً من تاريخ نهاية ص. 5
  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء  تجنب. 6



غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. الدواء حسب الوصفة فقط استخدم. 7
  .كطبيباعلم  العالج واستخدام 

 
 

  :ستخدامالجرعة وتعليمات اال
تنظيف المنطقة المصابة و تقشيرها، بعد ذلك ضع طبقة رقيقة من الكريم، بعد وضع القفازات المعقمة مرة  يجب -

  .إلى مرتين يومياَ حسب الوصفة
يجب تغطية الجلد المحروق بهذا المستحضر كل األوقات، و يجب وضع الكريم مرة أخرى على اي منطقة يزال  -

  . عنها الكريم
  .عالج تعتمد على وضعك الصحي و اإلستجابة للعالجمدة ال -
  .بذلك كال توقف استعمال الدواء االّ اذا اشارطبيب -
  بذلك كال تغطي المنطقة المصابة االّ اذا اشارطبيب -

 
  :جرعةالفي حال نسيان 

نسية واكمل حسب المنسية حالما تتذكر و لكن اذا اقترب موعد الجرعة التالية فاترك الجرعة المالجرعة  استخدم -
  .جدول الجرعات االعتيادي

  .ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  

  :تنبيه
  .لالستعمال الخارجي فقط

  
  :التخزين

   .م°30 - 15بين  ماعلى درجة حرارة الدواء حفظ ا
  

  :العبوة
  .غرام كريم 15 على ويتانبوب يح
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