
MYCOTEN  
Vaginal Cream  

 
Prescription Only Medicine 

 

Composition: 
Clotrimazole 2 % in an O/W base. 
  
Therapeutic Activity: 
Antifungal agent for intravaginal application. 

 
Indications:  
Mycoten vaginal cream is used  intravaginally  for the treatment of vulvovaginal candidiasis in 
complicated or recurrent infection with Candida albicans.  
 
Adverse Effects: 
Vaginal burning, erythema, irritation, urticaria, and intercurrent cystitis, might occur. 
 
Precautions and Contraindications: 
Mycoten vaginal cream is contraindicated in patients hypersensitive to the active ingredient or 
to any of the formulation components. 
If the patient suffers from abdominal pain, colic, fever or malodorous vaginal discharge she 
should not use the medicament unless the physician is consulted 
If vulvovaginal  candidiasis does not improve within 3 days, or if the condition persists beyond 
7 days, the patient should consult the physician. 
If vaginal pruritus or discomfort is occurring following the first application, or if symptoms 
recur within a 2 months period, the physician should be consulted.   
Mycoten vaginal cream should not be used in patients below 12 years of age. 
 
Pregnancy and Lactation: 
No adverse effects occur when Mycoten is administrated intravaginally during the second or 
third trimester of pregnancy.   
Nevertheless Mycoten vaginal cream should not be used in pregnant women unless otherwise 
instructed by a physician. 
Mycoten should be used with caution in nursing women for lack of information on the 
possibility of Clotrimazole distribution into the milk. 
 
Dosage and Administration: 
One applicator full of the cream (approximately 5 g) to be inserted intravaginally once daily 
preferably at bed time for 3 consecutive nights. 
 
Instructions for Use: 
Use one applicator at each time of use. Discard the applicator after each use. Insert the cream 
into the vagina at night before retiring. Apply when lying on your back with the knees bent 
towards the body. Fill the applicator with the cream then insert one applicator full of cream 
into the vagina every day. 
Use hygienic pads to avoid underwear staining. Use cotton underwear and change them 
frequently. 
 
 
 



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 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 case any adverse effect develops, discontinue use and 

consult your physician. 
 
 
Storage:  
Store at a temperature between 15-30 º C. 
 
Attention: 
This product is intended for intravaginal use only. 

 
Presentation:  
A tube of 20 g vaginal cream with 3 applicators.  
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  ن مايكوت
 هبلي  املستخدام إلكرمي ل

  
  ملزم بوصفة طبية

  

  :الرتكيبة الدوائية
  %   2    كلوترميازول 
  

  :الفاعلية الدوائية
  مضاد فطري لإلستخدام املهبلي

  

  :االستعماالت
ت املهبلية ا كرمي  نكوتيام يستخدم زيس املهبلي املتكررة والصعبة النامجة عنلعالج  االلتها لكانديد   لناجتة عن اإلصابة 
  . البيكانس  ادكاندي

  

  :أعراض جانبية 
  .ارتيكار والتهاب املثانة عند استخدام املايكوتن املهبلي حرقة، امحرار، حكة، قد حتدث

  

  :ستعمالالتحذيرات  و دواعي عدم اال
أو ألية مادة أخرى تدخل يف تركيب  حساسية زائدة للمادة الفعالة ذين يعانون منال ن املهبلي لدى املرضىكرمي املايكوت  مينع استخدام

  .العالج
ريهة فرازات مهبلية  كأو ارتفاع درجة احلرارة أو ظهور  ا آالم يف البطن مثل املغص ، االستخدام  املهبلي  يف حال حدوثينصح بعدم 

  .الرائحة إال بعد مراجعة الطبيب
م الثالثة االوىل م من العالج سبعة إن استمر الوضع على حاله بعد. جيب أن يبدأ التحسن لدى املريضة بعد األ جيب مراجعة  ،أ

  .الطبيب املعاجل
يتوجب اعالم  ،ة بعد مرور شهرينإن حدث لدى املريضة حكة زائدة أو شعور بعدم الراحة بعد اول استخدام للعالج وان رجعت احلال

  .الطبيب املعاجل وال يتوجب استخدام العالج لدى من هن دون سن الثانية عشرة
  

  :احلمل واإلرضاع 
ن اعراض جانبية خالل الثلث الثن املهبلي دون حدوث أمي املايكوتمكان استخدام كر ال ستخدام اين والثالث من احلمل، علما 
  . امل جيب أن يتم مبوافقة الطبيب فقطج لدى النساء احلو العال

حبذر لدى النساء املرضعات علماَ أنه ال تتوفر معلومات كافية عن  امكانية تواجد كلوترميازول يف حليب  نمايكوتب استخدام هذا وجي
  .   األم

  
  
  
  



  :اجلرعة الدوائية وطريقة االستخدام
  لياٍل متتالية 3خالل لنوم اىل ا ويستحسن استعمال العالج قبل اللجوء مرة واحدة يومياَ ) غم 5( يستخدم 

   

  :طريقة االستخدام
أدخلي العالج إىل املهبل يف املساء قبل اللجوء ، ختلصي من االداة املستعملة بعد كل استخدام. استعملي أداة ادخال واحدة يف كل مرة

الستلقاء على الظهر عند االستخدا. إىل النوم   امألي. م مع االنتباه ألن تكون الرجلني منحنيتني يف اجتاه اجلسمينصح 
  .مث ادفعي العالج من األداة إىل املهبل اداة ادخال الكرمي بعالج مايكوتن  

  .المكان استخدام فوط نسائية صحية لضمان عدم اتساخ املالبس الداخلية
  .ها مراراَ يستحسن استخدام مالبس داخلية مصنوعة من القطن وينصح بتغيري 

  

  :لتجنب التسمم
  .بعيداً عن متناول أيدي األطفال الدواء ياحفظ .1
  .جيب التوجه مباشرة اىل قسم الطوارئ مع اخذ الكمية املتبقية من الدواء،إن تناول طفل الدواء عن طريق اخلطأ  .2
  .حتفيز القيء دون استشارة الطبيب ال حتاويل .3
  .وصوف لكالدواء امل يتستخدمانك  يالتعليمات لتتأكد يواقرأيف الظالم  الدواء يتستخدمال  .4
اية صالحية الدواء وال  يكد .5 ريخ    .االنتهاء املذكور ريخالدواء بعد  يتستخدمدائماً من 
  .جيب عدم تعريض الدواء لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية خالل فرتة التخزين .6
   يعن استخدام العالج واعلم ي، يف حال ظهور أي أعراض جانبية، توقفالدواء حسب الوصفة فقط ياستخدم .7

  .طبيبك 
  

  :التخزين 
  .م° 30-15 ما على درجة حرارة بني الدواء احفظ

  

  :تنبيه
  .فقط هبليلإلستعمال املاملستحضر معد هذا 

  

  :العبوة 
  .أدوات إدخال 3مع  ن كرمي مهبليغم  مايكوت 20نبوب حيتوي على أ 
  

   جاال لصناعة األدوية شركة بيت
  

  81شارع املدارس رقم 
  58ب . ص 

  فلسطني -بيت جاال
http://www.beitjalapharma.com  
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