
 
ZYDEX-HC  

CREAM 
 

Prescription Only Medicine. 
 
Composition: 
Fusidic Acid                  2% w/w 
Hydrocortisone acetate 1% w/w 
Preservative: Methyl paraben 
 
Therapeutic Activity: 
Topical antibacterial and anti-inflammatory agent. 
 
Indications: 
Zydex-HC is indicated as an anti-inflammatory in dermatoses where bacterial infection 
sensitive to fusidic acid is present or likely to occur. 
 
When should not the product be used: 

- Zydex-HC is contraindicated in patients with known hypersensitivity to fusidic acid, 
hydrocortisone acetate or any other ingredient of the drug. 

- Zydex-HC is contraindicated in bacterial infections due to non-susceptible organisms, 
fungal infections, tuberculosis of the skin, syphilitic skin infections, chicken pox, 
eruption following vaccinations and viral diseases of the skin in general. 

 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Zydex-HC, some side effects may occur during the course 
of treatment such as: Pain (when applied to deep leg ulcers), swelling, rash, dryness on the 
treated area, itching, burning , local irritation, striae, skin atrophy, atrophy of subcutaneous 
tissues, telangiectasia, change in pigmentation and secondary infection. 
 
Precautions: 

- Zydex-HC should not be used in or near the eye because of the possibility of 
conjuctival irritation by fusidic acid. Application of topical corticosteroids near the 
eye can potentially cause increased intraocular pressure, glaucoma, or cataracts. 

- Avoid contact with mucous membranes. 
 
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 interactions. 
 
Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment: 

- If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant. 
- In children under 3 years of age. 



Warnings: 
- Treatment with Zydex-HC should not be continued for more than 14 days in the 

absence of any clinical improvement, since occult extensions of the infection may 
occur due to masking by steroid. Similarly, steroids may also mask hypersensitivity 
reactions. 

- Continuous treatment for longer than three weeks should be avoided in patients under  
three years of age because of the risk of adrenocortical suppression. 
 

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 the 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. 

 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
Zydex-HC cream should be applied topically into the affected area one to four times daily, or 
as required. 
 
Missed Dose: 
Apply Zydex-HC 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 the physician. 
- Do not interrupt the period of treatment prescribed to you by yourself.  
 
Attention: 
For external use only. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 – 30ºC, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 15 g cream. 
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  اتش سي -زايدكس
  كريم

  
  هذا الدواء ملزم بوصفة طبية

  
  :التركيبة الدوائية
  وزن/ وزن % 2            حامض الفيوسيد

  وزن/ وزن % 1 اسيتات يدروكورتيزوناه
  .ميثيل بارابين كمادة حافظة

  
  :الفاعلية الدوائية

  .لتهابات موضعيلالمضاد بكتيري و مضاد 
  

  :تاالستخداما
صابة بالبكتيريا أو احتمال اإللعالج االلتهابات الجلدية في حال وجود  كريم سي شات - زايدكسيستخدم 

  .الحساسة للمادة الفعالة
  

  :لدواءمتى يمنع استخدام هذا ا
، للمرضى الذين يشكون من حساسية معروفة لحامض الفيوسيدكريم ي اتش س– زايدكسيمنع استخدام   -

  .رى للدواءاو ألي مكونات اخهايدروكورتيزون اسيتات 
ً في العدوى  - العدوى  ،ها كائنات غير حساسة للدواءالتي تسببالبكتيرية كما يمنع استخدامه ايضا

وكذلك االمراض ، الطفح الناتج عن التطعيم، الجدري، السفلس الجلدي، التدرن الجلدي، الفطرية
  .الجلدية الفيروسية بشكل عام

  
  :االعراض الجانبية

 :الجانبية خالل فترة العالج مثل األعراضبعض حدث المرغوبة للدواء قد تطبية ال الى جانب التأثيرات 
، جفاف المنطقة المعالجة، انتفاخ، طفح جلدي، )األرجلفي  العميقة تقرحاتالعندما يوضع على (ألم 
تبقع ناتج عن ، ضمور في الجلد او االنسجة تحته، خطوط بيضاء في الجلد، تهيج موضعي، حرقة، حكة

  .حدوث عدوى ثانويةو، تغير لون الجلد، يرات الدمويةلشعتوسع ا
  

  :احتياطات
في العين أو بالقرب منها ألن حامض الفيوسيد قد  كريم ياتش س– زايدكسيجب ان ال يوضع  -

ً قرب العين قد يسبب زيادة . يسبب تهيج الملتحمة كما ان استخدام الستيرويدات الدهنية موضعيا
  .رق او عتم عدسة العينالضغط الداخلي للعين او الزَ 

  .تجنب وصول الكريم لألغشية المخاطية -
  

  :التفاعالت الدوائية
اعلم طبيبك بذلك لمنع أي اخطار  ،أو إذا انتهيت حديثاً من استخدام دواء آخر اَ آخر اذا كنت تتعاطى دواءَ 

  .او عدم النجاعة الناتجة عن التفاعالت الدوائية
  

  :شارة الطبيب قبل بدء العالجال تستخدم هذا الدواء دون است
 .إذا كنت حامال، مرضعا، أو تخططين للحمل -
 .ألطفال دون سن الثالثة من العمرل -



  :تحذيرات
في حال عدم تحسن  يوم 14كثر من ال يستمر أ أنسي يجب اتش  - العالج بالزايدكس -

و بالمثل . الن من الممكن استمرار امتداد العدوى بشكل مخفي بفعل الستيرويدات، االلتهاب
  .قد تخفي الستيرويدات تفاعالت الحساسية

سنوات  3يجب عدم استمرار العالج ألكثر من ثالث أسابيع للمرضى الذين هم أقل من  -
  .وذلك بسبب خطر تثبيط عمل الغدة الكظرية

  
  :لتجنب التسمم

  .بعيداً عن متناول أيدي األطفال احفظ الدواء .1
يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية  ،طأإن تناول طفل الدواء عن طريق الخ .2

  .من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول  .3
  .وصوف لكالدواء الم ستخدمواقرأ التعليمات لتتأكد انك ت دواءك في الظالم تستخدمال  .4
  .االنتهاء المذكور تاريخاء بعد دوال ستخدمريخ نهاية صالحية الدواء وال تتأكد دائماً من تا .5
  .خالل فترة التخزين تجنب تعريض الدواء للحرارة والرطوبة الشديدتين .6
، في حال ظهور أي أعراض جانبية، توقف عن استخدام العالج الدواء حسب الوصفة فقطاستخدم .7

  . واعلم طبيبك
  

  :الجرعة الموصى بها ما لم توجد تعليمات اخرى من قبل الطبيب
ً ي س اتش - زايدكسيستخدم  على المنطقة المصابة مرة إلى اربع مرات يوميا، أو حسب كريم موضعيا
   .الحاجة

  
  :في حال نسيان الجرعة

  .ما لم يكن موعد الجرعة الثانية ذلك حال تذكرككريم  اتش سي - استخدم زايدكس
  

  :االستخدام تعليمات
  .بةضع طبقة رقيقة وافركها برفق على المنطقة المصا -
  .ال تقم بتغطية المنطقة المصابة إال إذا أشار الطبيب إلى ذلك -
  .من تلقاء نفسك الموصوفة لك توقف فترة العالجال  -
  

  :تنبيه
  .لالستعمال الخارجي فقط 
  

  :التخزين
  .م، بعيدا عن التجميد30º- 15على درجة حرارة ما بين  احفظ الدواء 
  

  :العبوة
  .كريم غم 15أنبوب يحتوي على 
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