
ZYDEX-B  
CREAM 

 
 
Prescription Only Medicine. 
 
Composition: 
Fusidic acid                                    2 % w/w 
Betamethasone (as valerate)          0.1 % w/w 
Methyl paraben as preservative. 
 
Therapeutic Activity: 
Topical antibacterial and anti-inflammatory agent. 
 
Indications: 
Zydex-B cream is indicated for treatment of atopic eczema and dermatitis where bacterial 
infection sensitive to fusidic acid is present. 
 
When should not the product be used: 

- If you have known hypersensitivity to Fusidic acid, Betamethasone valerate or to any 
other ingredient of the drug. 

- In bacterial infection due to non-susceptible organisms to Zydex-B, viral and fungal 
skin infections, tuberculosis, perioral dermatitis, acne rosacea, acne vulgaris, syphilitic 
skin infection and ulcerative condition. 
 

Side Effects: 
In addition to the desired effects of Zydex-B, some side effects may occur during the course 
of treatment such as: Pain (when applied to deep leg ulcers), transient skin irritation, stinging 
or burning sensation, pruritus, rash and worsening of eczema, erythema, urticaria, skin 
atrophy, striae, telangiectasia and super infection. 
 
Precautions: 
- Consult your physician if any infection spreads, or if after seven days of treatment there is 

little or no improvement in your symptoms. 
- Do not use this product on open wounds. 
- Avoid contact with eyes and the moist membranes lining the inside of certain parts of the 

body e.g. mouth, nasal passages. Rinse with cold water if accidental contact occurs. 
- Wash your hands thoroughly after applying this product, unless the hands are the area being 

treated. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with 
another drug inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting 
from drug interaction. This is especially important if you are using another medicines on 
skin. 



 
Do not take this medicine without consulting the physician before starting treatment: 
- If you are pregnant, breast feeding or planning to become pregnant. 
- If you have any of the following conditions: 
   Atrophic skin, cutaneous ulcers, fragility of the skin veins and perianal and genital pruritus. 
- In children under 3 years of age. 

 
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 use 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 medicines after that 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 which is not    
   mentioned in this leaflet, discontinue use and consult your physician. 

 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
- Zydex-B cream should be applied topically into the affected area 2-3 times daily  
- Do not cover the affected area, unless directed by your physician, if so the skin should be  
   cleansed before a fresh dressing is applied & less frequent application may be adequate. 
 
Missed Dose: 
Apply Zydex-B cream as soon as you remember, but never use if it is almost time for the next 
application. 
 
Directions for Use: 
- Apply sparingly a thin film and rub gently into the affected area. 
- Do not cover the affected area, unless directed by your physician. 
- Do not interrupt the period of treatment prescribed to you by yourself.  
- The treatment period should not exceed two weeks, unless directed by the physician. 
  
Attention:  
For external use only. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15 – 30 ºC, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 15 g cream. 
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  ب  -زايدكس
  كريم

  
  ملزم بوصفة طبية

  
  :الرتكيبة الدوائية
  وزن/ وزن       %2                       حامض الفيوسيد

  وزن/ وزن       %0.1   )فالرياتعلى شكل (بيتاميثازون 
رابني كمادة حافظة   .ميثيل 

  
  :الفاعلية العالجية

ت موضعي    .مضاد بكتريي ومضاد التها
  

  :االستعماالت
  ساسة حلامض الفيوسيد  احلبكترياليت تسببها ال ةلديت اجللتهاواال امياالكز ب لعالج  -زايدكسستعمل ي

. 
  :مىت مينع استخدام هذا الدواء

ت أخرى للدواء -   .إذا كنت تعاين من وجود حساسية حلامض الفيوسيد، بيتاميثازون فالريات أو ألي مكو
تا ،ب -زايدكسغري حساسة ملستحضر كائنات حية   نتيجةبكتريية  إصابةإذا كنت تعاين من  - أو  نتيجة فريوس ةجلدي صا

ت، التدرن اجللدي، التهاب جلدي حول الفم، لسفلس حب الشباب،  د الوردي،العُ  فطر واحلاالت اليت اإلصابة اجللدية 
  .تصاحبها تقرحات جلدية

  
  :األعراض اجلانبية

عندما يوضع على (أمل  :بعض االعراض اجلانبية خالل فرتة العالج مثل ظهردواء قد تاضافة اىل التأثريات الطبية املرغوبة لل
ل، )التقرحات العميقة يف األرجل ا، ميأو اللسع، حكة، طفح جلدي وتفاقم حالة االكز  سخونةيج جلدي مؤقت، شعور 

  .ة مضاعفةو إصابلشعرية األوعية اتوسع  ،امحرار، الشرى، ضمور اجللد، خطوط بيضاء يف اجللد
  

  :احتياطات
م من العالج -   .استشر طبيبك يف حال انتشار العدوى، أو يف حال قلة أو عدم حتسن األعراض بعد سبعة أ
 .ال يستخدم املستحضر على اجلروح املفتوحة -
ث مالمسة إذا حد .الفم واألنف:جتنب مالمسة املستحضر للعينني واألغشية الرطبة املبطنة داخل اجزاء معينة من اجلسم مثل -

ملاء الباردعن طريق اخلطأ ا  .شطف املنطقة املصابة 
 .، إال يف حال كون اليدين مها املنطقة املراد معاجلتهاستحضراغسل يديك جيدا بعد استعمال امل -
  
  
  



  
  :التفاعالت الدوائية

ك ملنع أي اخطار او عدم النجاعة اعلم طبيبك بذل اً آخر  حديثًا من استخدام دواءً  أو إذا انتهيتًا آخر  دواءً  ستخدماذا كنت ت
  .خاصة اذا كنت تستعمل ادوية اخرى على اجللدمهم هذا  الناجتة عن التفاعالت الدوائية

  

  :ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العالج
  .مرضعاً أو ختططني للحمل ،اذا كنت حامالً  -
 :اذا كنت تعاين من احدى احلاالت التالية -
  .األوردة اجللدية ، وحكة جلدية حول الشرج واالعضاء التناسليةهشاشة ضمور يف اجللد، تقرحات جلدية،   
  .األطفال دون الثالثة من العمر لدى  -
  

  :تجنب التسممل
  .بعيداً عن متناول أيدي األطفال احفظ الدواء  .1
  .الطوارئ مع اخذ الكمية املتبقية من الدواءطفل الدواء عن طريق اخلطأ جيب التوجه مباشرة اىل قسم  ابتلع ذاإ .2
  .ال حتاول حتفيز القيء دون استشارة الطبيب .3
  .الدواء املناسب ستعملدواءك يف الظالم واقرأ التعليمات لتتأكد انك ت ستعملال ت .4
اية صالحية الدواء وال ت .5 ريخ    .الدواء بعد هذا التاريخ ستعملكد دائماً من 
  .عريض الدواء لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية خالل فرتة التخزينجيب عدم ت .6
 ، توقف عن استعمال النشرةهذه غري مذكورة يف  ، يف حالة ظهور أي اعراض جانبيةالدواء حسب الوصفة فقط استعمل .7

  .الدواء واستشر طبيبك
  

ا ما مل توجد تعليمات اخرى من قبل الطبيبالدوائية اجلرعة    :املوصى 
  .مرات يوميا 3-2 موضعياً على املنطقة املصابةب كرمي  -يستخدم زايدكس -
كما ان تقليل عدد  تغطيتهتلك احلالة جيب تنظيف اجللد قبل  يف ،ال تقم بتغطية املنطقة املصابة إال إذا أشار الطبيب إىل ذلك -

  .استخدام املستحضر ممكن ان يكون كايفمرات 
  

  :يف حال نسيان اجلرعة
  .قد حان ما مل يكن موعد اجلرعة التاليةذلك  حال تذكرككرمي ب   -زايدكسم استخد

  

  :تعليمات االستخدام
  .ضع طبقة رقيقة وافركها برفق على املنطقة املصابة -
  .إىل ذلك كال تقم بتغطية املنطقة املصابة إال إذا أشار طبيب -
  .ال توقف فرتة العالج املوصوفة لك من تلقاء نفسك -
  .ال تتجاوز الفرتة العالجية أسبوعني اال إذا أشار الطبيب خالف ذلك جيب ان -
  
  
  



  :تنبيه
  .لالستعمال اخلارجي فقط

  

  :التخزين
  .م، بعيدا عن التجميد°30-15على درجة حرارة ما بني الدواء حفظ ا 
  

  :العبوة
  .كرمي  غم 15أنبوب حيتوي على 
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