
ZYDEX  
Ointment 

 
 
Prescription Only Medicine. 
 
Composition: 
Sodium fusidate           2% w/w 
 
Therapeutic Activity: 
Topical antibacterial. 
 
Indications: 
Zydex ointment is indicated for the treatment of skin infections (such as impetigo, 
infected wounds and infected burns) caused by bacteria sensitive to the active 
ingredient. 
 
When should not the product be used: 
- Zydex is contraindicated in patients with known hypersensitivity to sodium fusidate 

or any other ingredient of the drug. 
- Zydex 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, some side effects may occur during the 
course of treatment such as: mild local irritation, pain (when applied to deep leg 
ulcers), swelling and rash. 
 
Precautions: 
Zydex ointment should not be used in or near the eye because of the possibility of 
conjunctival irritation. 
 
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. 



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. 

 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
Zydex ointment should be applied topically 3-4 times daily into the affected area.  
 
Missed Dose: 
- Apply the missed dose of Zydex ointment as soon as you remember but never use if    
   it is almost time for the next application. 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
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 temperature between 15 – 30 ºC, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A tube of 15 g ointment. 
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  زايدكس
  مرهم 

  

  ملزم بوصفة طبية
  

  :الرتكيبة الدوائية
  وزن/ وزن % 2     : فيوسيدات الصوديوم

  

  :الفاعلية العالجية
  .مضاد بكتريي موضعي 
  

  :االستعماالت
تلعالج ا زايدكسمرهم اليستخدم  اليت تسببها  احلصف و اجلروح واحلروق املصابة: اجللدية مثل إلصا
  .ة الفعالةاحلساسة للماد البكتري

. 

  :مىت مينع استخدام هذا الدواء
    للمرضى الذين يشكون من حساسية معروفة لفيوسيدات الصوديوم او الي  زايدكسمينع استخدام  -

ت اخرى للدواء      .مكو
التدرن ، العدوى الفطرية، كما مينع استخدامه يف العدوى البكتريية اليت تسببها كائنات غري حساسة للدواء -

  .وكذلك امراض اجللد الفريوسية بشكل عام، الطفح الناتج عن التطعيم، اجلدري، السفلس اجللدي، دياجلل
  

  :األعراض اجلانبية
يج : اضافة اىل التأثريات الطبية املرغوبة للدواء قد حتدث بعض األعراض اجلانبية خالل فرتة العالج مثل

  .، انتفاخ و طفح جلدي)يف األرجل عندما يوضع على التقرحات العميقة(، أمل موضعي خفيف
  

  :احتياطات
يج امللتحمة هالقرب منيف العني أو  زايدكسجيب ان ال يوضع مرهم ال    .ألنه قد يسبب 
  

  :التفاعالت الدوائية
لتجنب اعلم طبيبك بذلك ، من استخدام دواء آخر  مؤخراً  أو إذا انتهيت اً آخر  دواءً  ستخدماذا كنت ت

  .بني األدويةة الناجتة عن التفاعالت جاعالن املخاطر او قلة
  
  

  :ال تستخدم هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العالج



  .مرضعاً أو ختططني للحمل ،اذا كنت حامالً 
  

  :لتجنب التسمم
  .األدوية بعيداً عن متناول أيدي األطفال احفظ .1
جيب التوجه مباشرة اىل قسم الطوارئ مع اخذ الكمية املتبقية من ، إن تناول طفل الدواء عن طريق اخلطأ  .2

  .الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال حتاول  .3
  .لك وصوفلتتأكد انك تستخدم الدواء املدواءك يف الظالم واقرأ التعليمات  تستخدم ال .4
اية صالحية الدواء وال تستخدم الدواء .5 ريخ    .ريخ االنتهاء املذكوربعد  كد دائماً من 
  .تعريض الدواء لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية خالل فرتة التخزين جتنب .6
، يف حال ظهور أي أعراض جانبية، توقف عن استخدام العالج واعلم الدواء حسب الوصفة فقط استخدم .7

  .طبيبك
  

ا ما مل توجد تعليمات أخرى من ق اجلرعة الدوائية   :بل الطبيباملوصى 
  ة املصابة قمرات يومياً على املنط 4 – 3 موضعياً  زايدكسيستخدم مرهم ال

  

  :يف حال نسيان اجلرعة
  موعد  ، ولكن ليس إن  اقرتبذلك حال تذكرك زايدكسال مرهممن اجلرعة املنسية  استخدم -

  .تاليةاجلرعة ال   
  .املنسية اجلرعة لتعويض ال تضاعف اجلرعة -
  

  :خدامتعليمات االست
  .ضع طبقة رقيقة وافركها برفق على املنطقة املصابة -
  .ال تقم بتغطية املنطقة املصابة إال إذا أشار الطبيب إىل ذلك -
  .من تلقاء نفسك املوصوفة لك توقف فرتة العالجال  -
  

  :تنبيه
  .لالستعمال اخلارجي فقط 
  

  :التخزين
  .ا عن التجميدم، بعيد30º-15على درجة حرارة ما بني الدواء حفظ ا 
  

  :العبوة



  .مرهم غم 15أنبوب حيتوي على 
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