
MYCOTEN 
Vaginal Tablets 

 
Prescription Only Medicine. 
 
Composition: 
Mycoten 3 vaginal tablets 
Each vaginal tablet contains: 
Clotrimazole            200 mg 
Mycoten 1 vaginal tablets 
Each vaginal tablet contains: 
Clotrimazole            500 mg 
In a composition which also contains Lactic acid 
 
Therapeutic Activity: 
Broad spectrum antimycotic with fungicidal action for intravaginal application. 
 
Indications: 
Mycoten vaginal tablets are used for the relief of vaginal itching, burning, and discharge 
associated with vaginal yeast infections (vulvovaginal candidiasis). 
 
When should not the drug be used: 

In patients with hypersensitivity to Clotrimazole or to any ingredient in the preparation. 
 
Do not take this drug without consulting your physician before starting treatment: 
If you are pregnant, breast feeding, or you think you may be pregnant. 

 
Warnings: 
- Use only if you have already had a vaginal yeast infection diagnosed by your physician. 
- If there is no improvement within 3 days or if symptoms have not disappeared within 7 days, 

consult your physician as not all vaginal infections are caused by yeasts. 
- If symptoms recur within 2 months, consult your physician. 
- If vaginal pruritus or new irritation occur, discontinue use this drug. 
- If you have abdominal pain, fever or a foul-smelling vaginal discharge before and during 

treatment refer to your physician. 
 
Directions for Use: 
Preferably wet the tablet with water before use and then insert it in the evening before sleep 
into the vagina as deeply as possible using the applicator. This is best achieved when lying on 
back with legs slightly drawn up. 
It is recommended that the treatment should be timed so as to avoid the menstrual period. 
 
Attention:  
Do not swallow this drug. 
This drug is intended for intravaginal use only. 



How can you contribute to the success the treatment? 
- Complete the full course of treatment as instructed by the physician. 
- Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine, 

before consulting your physician. 
 

Recommended Dosage: 
According to physician’s instructions only. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the medicine, adverse reactions may occur during the 
course of treatment, such as: Vaginal burning, irritation, rash, and white discharge. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another 
medicine, inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from 
drug interactions. 
 
To Avoid Poisoning: 
- Keep the medicine out of the reach of children 
- If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the 

remaining medicine with you 
- Do not induce vomiting without consulting your physician 
- Do not use your medication in the dark, always read the label and make sure you are using 

the right medication 
- Always notice the expiry date, and never use medicine after that date. 
- Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
- Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
Mycoten 3 vaginal tablets: 
A box of 3 tablets with 3 applicators. 
Mycoten 1 vaginal tablets: 
A box of one tablet with one applicator. 
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  مايكوتن 
  مهبلية حبوب

 
ة   .هذا الدواء ملزم بوصفة طب

 
ة ة الدوائ ی   :التر

وتن  ة حبوب 3ما   مهبل

ة   ة تحتو الح   :الواحدة  علىالمهبل

  ملغم 200       لوترمازول

وتن  ة 1ما   حبوب مهبل

ة   ة تحتو الح   :الواحدة  علىالمهبل

  ملغم 500      لوترمازول

ذل ة  ی   ك على الحامض اللبنيتحتو التر

  

ة ة الدوائ   :الفاعل

  .واسع الطیف لالستخدام المهبلي مضاد فطر 
 

  :االستعماالت

ات  ة الصا ة، الحرقة واالفرازات المصاح ة لعالج ظواهر الح وتن المهبل تستخدم حبوب ما

ازس المهبلي( الفطراتالمهبل    )الكاندید

  

منع استخدام هذا الدواء   :متى 

ات الدواءلد المر  ة لمادة الكلوترمازول أو إلحد مر   .ضى الذین لدیهم حساس

  

  :ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبیب قبل بدء العالج

نت حامال   .مرضع او تعتقدین انك حامل ،اذا 



  :تحذیرات

ة  - انت إصا   .كطبیمشّخصة من قبل المهبل الفطر  ستعمل فقط في حال 

ام، أو عدم اختفاء االعراض  3في حال عدم تحسن الحالة خالل  الطبیب إعالمیجب   -    أ

ة سببها فطرات 7خالل   ات المهبل ع االصا ست جم ام، حیث ان ل  .أ

 .یجب إعالم الطبیب في حال ظهور األعراض من جدید خالل شهرن  -

 .في الجلد أو تهیج جلد جدید ةالدواء في حال ظهور حهذا توقفي عن استعمال   -

نت تعانین من آالم   - ة فاذا  طن، ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو افرازات مهبل   ي ال

ك   .رهة الرائحة قبل أو خالل فترة العالج فیجب أن تستشیر طبی

  

مات االستخدام   :تعل

الماء قبل االستخدام مساًء قبل النوم فضل ة  عم إلى المهبل قدر  ها، وذلك بإدخال أن تبلل الح

ال إلى األعلىالم   .ستطاع بإستخدام أداة اإلدخال، خالل االستلقاء على الظهر مع رفع األرجل قل

  .یجب توقیت فترة العالج لتجنب استخدام الدواء خالل فترة الدورة الشهرة

  

ه   :تنب

  هذا الدواء ال تبتلعي 

  .المهبلي فقط لالستعمال هذا الدواء

  

عین أن تساهمي في نجاح العالج؟   یف تستط

  .كطبیا من قبل العالج الموصى به فترة یجب إكمال -

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك  كطبی قبل استشارةالدواء هذا ال تتوقفي عن استعمال  -

ة  . الصح

  

ة الجرعة   :الموصى بها الدوائ

مات الطبیب فقط   .الجرعة حسب تعل

  

ة األعراض   :الجانب

ة للدواء، قد تظهر  اضافة ة المرغو عض االعراض  أثناءالى التأثیرات الطب فترة استعماله 

ة، مثل ة، تهیج : الجانب ضاء اللون  وٕافرازات ،طفح،حرقة مهبل   .ب



ةالتفاعالت    :بین االدو

نـت ت  ياعلمــ ،دواء آخــرمــؤخرا مــن العــالج بــأو انتهیـت فــي نفــس الوقــت  اآخــر  اً ین دواءســتخدماذا 

ك بذ ةالناتجة عن التفاعالت  العالج نجاعة قلةاو  تجنب المخاطرلك لطبی   .بین االدو

  

  :لتجنب التسمم

  .عیدا عن متناول أید األطفالاحفظي الدواء  -

اشرة إلى ابتلعإذا  - ة من الدواء طفل الدواء فیجب التوجه م ق ة المت   .قسم الطوارئ مع أخذ الكم

 -  .كطبیرة تحفیز القيء دون استشا يال تحاول

مات لتتأكد دواءك في الظالم، واقرأ يتستخدمال  -   .الدواء المناسب ستخدميأنك ت التعل

ة الدواء لتارخ نفاذ  يانتبه - عد هذا التارخ دميخستوال تصالح   .الدواء 

ةو الحرارة للتعرض الدواء  تجنبي -   .التخزنفترة خالل شدیدتین ال رطو

  .الجرعة الموصى بها  تجاوز ت الو صفة فقط الدواء حسب الو  خدمياست -
  

ن   :التخز

  .م°30 - 15 ما بینعلى درجة حرارة احفظي الدواء 
  

  :العبوة

وتن  ة 3ما   :حبوب مهبل

ة تحتو على  .أدوات إدخال 3مع  حبوب 3 عل

وتن  ة وبحب 1ما   :مهبل

ة تحتو على ة واحدة مع أداة إدخال واحدة عل   .ح
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