
 

PERMICIDE 
CREAM 

 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Permethrin 5% w/w. 
 
Therapeutic Activity: 
Scabicide. 
 
Indications: 
Permicide cream is indicated for the treatment of infestation with Sarcoptes scabiei (scabies). 
 
When Should Not This Preparation Be Used: 
Permicide cream is contraindicated in the following conditions: 
-Hypersensitivity to permethrin or to other pyrethroids or pyrethrin 
-Infants under 2 months old. 
 
Precautions: 
-Permicide cream is for external use only. Use gloves if you apply the cream to other persons 
-Avoid eye contact with this medicine; in the event of accidental contact, rinse immediately 

with water 
-Permicide cream may cause breathing difficulty or an asthmatic episode in patients with a    

history of asthma. 
 
Warnings:  
- Avoid applying cream on open wounds or cuts 
- Avoid sexual contact until you have cleared up 
- Avoid sharing bedding, clothing and other articles of personal use with others as scabies is   

highly contagious 
- This cream is usually given as single application, if necessary, a second application may be 

done but not less than 7 days after the initial application. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Permicide cream, some side effects may occur during course 
of treatment such as: Temporary redness of the skin, itching, burning or stinging, erythema . The 
itching effect usually disappears within about 4 weeks. 

   Call your physician at once if those side effects worsen or become severe or if forceful scratching,    
edema, pus or eczema occur. 

   See medical emergency if signs of allergic reactions occur (hives, difficulty in breathing, swelling 
of face, tongue or throat). 
 
Drug Interactions: 
If you are taking or applying another medicine concomitantly or if you have just finished 
treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards and lack of 
efficacy resulting from drug interactions. This is especially important for the following drugs: 
corticosteroids.  
 



Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting 
Treatment: 
- Children less than 2 years old 
- If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant. As nursing mothers 

are advised to discontinue breast feeding temporarily during treatment or with holding the 
drug 

- If you have history of skin infections or asthma 
- If you are taking corticosteroids type medicines. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children 

   2. If a child swallowed the medicine accidentally, seek help at an emergency and take the remaining   
medicine with you 

3. Do not induce vomiting without consulting the physician 
4. Excessive application of drug is not advisable as it might result in increased irritation and                  

erythema, you should apply the labelled dose only. 
5. Do not apply the medicine in the dark, always read the label and make sure you are using the 

right medication 
6. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date 
7. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
8. Use the medicine only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in this 

leaflet develops, discontinue use and consult your physician. 
 
Dosage And Directions For Use: 
1.Use Permicide cream as directed by your physician only 
2. Before applying Permicide cream make sure the skin is clean, cool and dry                            
3. For adults and children over 2 years, apply cream to the whole body from the neck down,                    

rubbing lightly into the skin until it disappears. Don’t forget to cover all skin surfaces, including           
between the fingers and toes, palms, under the nails, on the soles of the feet as well as wrists,      
buttocks and genitals 

4. For babies over 2 months to 2 years, apply also to the face, neck, ears and scalp, avoiding 
    only the areas immediately around the eyes, ears, nostrilles, mouth and vagina 
5. Leave the cream on for at least 8 hours before washing off with soap and water, but no     
    longer than 12 hours. Ideally, apply the cream before going to bed and wash off in the      
   shower the next morning 
6. If applied during the day, reapply to any area which may be washed during the 8 hours     
     treatment time. Try to avoid exposure to the sun 
7. The allergic symptoms may remain for a week or two after the mites have been killed. If  
    this is a problem you ask your physician about other medications that may soothe itching 
8. Clothing and bed lines that have been in contact with your skin less than 2 days before 

treatment, should be machine washed with hot water and dried in hot dryer for 20 
minutes, dry cleaned or removed from body contact for 72 hours. 

 
How Can You Contribute To The Success Of The Treatment? 
For complete treatment and to prevent reinfection: 
1. You must treat your environment (clothing, pillows, bedding,…etc)at the same 

time as you treat your body. 
2.  People who are in close contact with the infected person such as members of the 

same house hold, should also be checked for scabies by physician. 
 
 
 



 
Attention:  
- Avoid contact with eyes, ears, nostrilles, mouth and vagina 
- For external use only 
- For topical use only 
- Don’t swallow this medicine. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15-25ºC, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 30 g cream.  
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  بيرميسيد
  كريم

وصفة طبيةملزم ب  
 

  :التركيبة الدوائية
  .وزن/وزن ٪٥ بيرميثرين

  
  :الفاعلية العالجية
  .مضاد للجرب

  
  :االستعماالت

  ).الجرب(الجربية القارمة بلعالج اإلصابة  كريم بيرميسيد يستخدم
  

 :العالج ھذامتى يمنع استعمال 
  :كريم في الحاالت التالية بيرميسيد يمنع استخدام 
 بيريثرينالوأأو البيريثرويد  بيرميثرينلل وجود حساسية -
   .الذين تقل اعمارھم عن شھرينالرضع  -
  

   :االحتياطات
  وضع الكريم ألشخاص آخرين عندفازات م القداستخ. فقط ستخدام الخارجيلٳل كريمبيرميسيد  -
 اً بالماء فور ھايجب غسل ،ن حدث ذلك عرضياوإ، ينلعينلالدواء  مالمسة تجنب -
 .مرضى الذين لديھم تاريخ من الربولل ربو نوبةسبب صعوبة في التنفس أوي قد كريمبيرميسيد  -
 

 :تحذيرات
   أو المبتورة تجنب وضع الكريم على الجروح المفتوحة -
  كؤعملية الجماع حتى يتم شفاتجنب  -
 معد للغاية مرض ن الجرباآلخرين أل الشخصي مع ستخداملٳلوغيرھا من المواد تجنب مشاركة الفراش، المالبس  -
  بعد أيام ٧قل عن يال  ستخدام للمرة الثانية ولكنيمكن اعادة اٳل، إذا لزم األمر ، ستخدام مرة واحدةلٳل ھذا الكريم عادة يعطى -

  .مرة ألولام ستخداٳل
 

  :األعراض الجانبية
احمرار مؤقت في  :مثل ، قد تحدث بعض األعراض الجانبية خالل فترة العالج يدلكريم بيرميس إضافة إلى التأثيرات العالجية المرغوبة

  .حمرار البشرةإ، وخز الجلد، حكة، حرق أو
ً  ٤تختفي ظاھرة الحكة عادة خالل    .أسابيع تقريبا

  .االكزيما قيح أو، ذمةو ،حكة قوية تحدث إذاعراض الجانبية المذكورة أعاله ساءت أو أصبحت حادة أو ذا أي من األعلم طبيبك حاالً إأ
 ).الحلق أو،اللسان، في الوجه  انتفاخ، التنفس في، صعوبة  شرى(إذاحدث أي من أعراض الحساسية  توجه الى قسم الطوارئ

  
  :التفاعالت بين االدوية

فاعلم طبيبك بذلك لتجنب  ،و كنت قد انتھيت مؤخراً من العالج بدواء آخرأآخراً في نفس الوقت  دواءً  تضعأو  تتناولذا كنت ٳ
  .الكورتيكوستيرويدات :ھذا مھم خاصة لألدوية التالية. المخاطروقلة نجاعة العالج التي تنتج من التفاعالت بين االدوية

 
  :العالج تستخدم ھذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدء ال
 ذين تقل اعمارھم عن سنتينلااألطفال  -
ً  الرضاعة وقف إلى األمھات المرضعات وينصح كما .ألن تصبحي حامالً  تخططينأو ،ةمرضعإذا كنت حامالً،  -  أثناء العالج مؤقتا

  الدواء وقف أو
 الربو أو الجلد التھاباتسبق وعانيت من  إذ -
  .اتنوع كورتيكوستيرويد ة منإذا كنت تأخذ أدوي -
  
  
  



  :لتجنب التسمم
  يدي االطفال أبعيداً عن متناول  الدواء احفظ. ١
  الدواء خذ الكمية المتبقية منأيجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع  ،عن طريق الخطأ الدواء تناول طفل ذاٳ. ٢
  ال تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. ٣
  بھا فقط ى،يجب استخدام الجرعة الموصواالحمرار ألنه قد يؤدي الى زيادة التھيجال ينصح باستخدام جرعة زائدة من الدواء . ٤
  الموصوف لك الدواء تستخدمالتعليمات لتتأكد انك اقرأ في الظالم و الدواء تستخدم ال. ٥
 اٳلنتھاء المذكور تاريخبعد  الدواءوال تأخذ  الدواء حيةتأكد دائماً من تاريخ نھاية صال. ٦
   لرطوبة الشديدتين خالل فترة التخزيناللحرارة و الدواء تعريض تجنب. ٧
     .كطبيب  ماعلتوقف عن استخدام العالج و غير واردة في النشرة، جانبية عراضأ أي في حالة ظھور. حسب الوصفة فقط الدواء استخدم. ٨

 
  :الجرعة وتعليمات االستخدام

  حسب تعليمات طبيبك فقطاستخدم بيرميسيد كريم  .١
  أكد من أن الجلد نظيف، بارد وجاف، تبيرميسيد كريم  وضعل قب .٢
 ال . الجلد حتى يختفي على برفقفرك الجسم كله من الرقبة إلى أسفل، ا على كريمال ادھن، سنتينللبالغين واألطفال أكثر من  .٣

      ألظافر، على باطن القدمين ، تحت االراحتيننسى تغطية جميع سطوح الجلد، بما في ذلك بين أصابع اليدين والقدمين، ت   
  غين واألرداف واألعضاء التناسليةوكذلك الرس    
ول ح التيالمناطق  األذنين وفروة الرأس، وتجنب ،الرقبة، أيضا على الوجه ادھن، سنتينإلى  شھرين ألطفال الرضع أكثر منا. ٤

  المھبلالفم و ، فتحتي األنف األماميتين،األذنين، العينين
 ادھنالمثالية،  ومن الناحية. ساعة ١٢على ان ال يتاخر عن ساعات قبل غسله بالماء والصابون،  ٨كريم ما ال يقل عن رك الات.٥

  في صباح اليوم التالي باالستحمام اغسلهكريم قبل الذھاب إلى الفراش وال
 تعرضالحاول تجنب  .ت من بدء العالجساعا ٨خالل غسلھا  تمإلى أي منطقة  وضعه إعادة يجبخالل النھار، وضع الكريمإذا ما  .٦

  ألشعة الشمس
ف تخف خرى التي قدأ دويةأعن  كطبيب أسأل ،إذا كانت ھذه مشكلة. تبقى لمدة أسبوع أو اثنين بعد قتل العث قد أعراض الحساسية .٧

   الحكة
 مجفف باستخدامتجفف بالماء الساخن و يجب غسلھا ،العالج من على األقل يومين بشرتك قبلل مالمسةال الفراش أغطيةو  المالبس .٨

   .ساعة ٧٢جسمك لمدة ل مالمسةذا كانت ٳالتخلص منھا بشكل جاف أو  تنظيفھا يجب .دقيقة ٢٠لمدة  ساخن
  

  ؟كيف تستطيع أن تساھم في نجاح العالج
  :اإلصابة مرة أخرى ومنع كامللحصول على العالج بشكل ل
  في نفس فترة عالجك لجسمك )الخ ...الفراش،  وسائد،، الالمالبس( البيئة الخاصة بك عالج يجب. ١
ً  ،األشخاص الذين على اتصال مباشر مع الشخص المصاب مثل أفراد من نفس المنزل .٢   .من قبل الطبيبص الجرب لھم حعمل ف يجب أيضا

  
  :تنبيه

  المھبلالفم و ، فتحتي األنف األماميتين،األذنين، للعينين الدواءتجنب مالمسة  -
 الخارجي فقط خدامستلٳل -
  فقط ستخدام الموضعيلٳل -

 -  .الدواء ھذا ال تقم ببلع
  

  :التخزين
  .بعيدا عن التجميد ،مº ٢٥- ١٥على درجة حرارة ما بين الدواء احفظ

  
  :العبوة

  .كريم غم ٣٠ أنبوب يحتوي على
  
  
  
  

  ٨١شارع المدارس رقم 
  ٥٨ب . ص 
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