
Duac® Once Daily 10mg/g + 50mg/g Gel
Clindamycin Phosphate + Anhydrous Benzoyl Peroxide
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
Clindamycin 1 % w/w (10 mg/g) as Clindamycin Phosphate, Anhydrous Benzoyl Peroxide 5 % w/w (50 mg/g) as Hydrous Benzoyl Peroxide.
For a full list of excipients, see List of excipients.
PHARMACEUTICAL FORM
Gel
White to slightly yellow homogeneous gel
CLINICAL PARTICULARS
Therapeutic indications
Mild to moderate acne vulgaris, particularly inflammatory lesions.
Posology and method of administration
For application to the skin. For external use only. 
Adults and adolescents: 
Duac Once Daily Gel should be applied once daily in the evening, to affected areas after the skin has been thoroughly washed, rinsed with warm water and gently 
patted dry.
Use in Children
The safety and efficacy of Duac Once Daily Gel has not been established in prepubescent children (under 12 years of age), since acne vulgaris rarely presents 
in this age group.
Use in the Elderly
No specific recommendations.
Treatment with Duac Once Daily Gel should not exceed more than 12 weeks of continuous use.
If excessive dryness or peeling occurs, frequency of application should be reduced or application temporarily interrupted.
Patients should be advised that excessive application will not improve efficacy, but may increase the risk of skin irritation.
Contraindications
Clindamycin/benzoyl peroxide is contraindicated in:
•  patients who have demonstrated hypersensitivity to lincomycin, clindamycin, benzoyl peroxide or any components of the formulation.
•  patients with, or with a history of regional enteritis, ulcerative colitis, or antibiotic-associated colitis (including pseudomembranous colitis). 
Warnings and Precautions
Contact with the mouth, eyes, lips, other mucous membranes or areas of irritated or broken skin should be avoided. In case of accidental contact, rinse well with 
water.
During the first weeks of treatment, an increase in peeling and reddening will occur in most patients. Depending upon the severity of these side effects, 
patients can use a moisturiser, temporarily reduce the frequency of application of clindamycin/benzoyl peroxide or temporarily discontinue use; however, 
efficacy has not been established for less than once daily dosing frequencies.
Concomitant topical acne therapy should be used with caution because a possible cumulative irritancy may occur, which sometimes may be severe, especially 
with the use of peeling, desquamating, or abrasive agents.
If severe local irritancy (e.g. severe erythema, severe dryness and itching, severe stinging/burning) occurs, clindamycin/benzoyl peroxide should be 
discontinued.
As benzoyl peroxide may cause increased sensitivity to sunlight, sunlamps should not be used and deliberate or prolonged exposure to sunlight should be 
avoided or minimised. When exposure to strong sunlight cannot be avoided, patients should be advised to use a sunscreen product and wear protective 
clothing.
If a patient has sunburn, this should be resolved before using clindamycin/benzoyl peroxide.
The product may bleach hair and coloured or dyed fabrics. Avoid contact with hair, fabrics, furniture or carpeting.
Pseudomembranous colitis
Pseudomembranous colitis has been reported with nearly all antibacterial agents, including clindamycin, and may range in severity from mild to 
life-threatening, with an onset of up to several weeks following cessation of therapy.
Although this is unlikely to occur with topically applied clindamycin/benzoyl peroxide, if prolonged or significant diarrhoea occurs or the patient experiences 
abdominal cramps, treatment should be discontinued immediately and the patient investigated further, as the symptoms may indicate antibiotic-associated 
colitis.
Resistance to clindamycin
Benzoyl peroxide reduces the potential for emergence of organisms resistant to clindamycin. However, patients with a recent history of systemic or topical 
clindamycin or erythromycin use are more likely to have pre-existing anti-microbial resistant Propionibacterium acnes and commensal flora.
Cross-resistance
Cross-resistance has been demonstrated between clindamycin and lincomycin.
Resistance to clindamycin is often associated with inducible resistance to erythromycin (see Interactions).
Interactions
No formal drug-drug interaction studies have been conducted with clindamycin/benzoyl peroxide gel.
Clindamycin/benzoyl peroxide should not be used in combination with erythromycin-containing products due to possible antagonism to the 
clindamycin component.
Clindamycin has been shown to have neuromuscular blocking properties that may enhance the action of other neuromuscular blocking agents. Therefore, 
clindamycin/benzoyl peroxide should be used with caution in patients receiving such agents.
Concomitant application of clindamycin/benzoyl peroxide with tretinoin, isotretinoin and tazarotene should be avoided since benzoyl peroxide may reduce 
their efficacy and increase irritation. If combination treatment is required, the products should be applied at different times of the day (e.g. one in the morning 
and the other in the evening.).
Using topical benzoyl peroxide-containing preparations at the same time as topical sulphonamide-containing products may cause skin and facial hair to 
temporarily change colour (yellow/orange).
Pregnancy and Lactation
Fertility
There are no data on the effect of topical clindamycin or benzoyl peroxide on fertility in humans.
Pregnancy
There are no well-controlled studies in pregnant women treated with topical clindamycin/ benzoyl peroxide gel.
There are limited data on the use of topical clindamycin or benzoyl peroxide alone in pregnant women. Animal studies do not indicate direct or indirect 
harmful effects with respect to reproductive toxicity. No effects during pregnancy are anticipated since systemic exposure to clindamycin and benzoyl 
peroxide is low.
However, clindamycin/benzoyl peroxide should be used during pregnancy only if the expected benefit justifies the potential risk to the foetus.
Lactation
Topical clindamycin/benzoyl peroxide has not been studied during breast-feeding.

Percutaneous absorption of clindamycin and benzoyl peroxide is low however; it is not known whether clindamycin or benzoyl peroxide is excreted in human 
milk after topical application. Clindamycin is excreted in human milk following oral and parenteral administration.
Clindamycin/benzoyl peroxide should be used during lactation only if the expected benefit justifies the potential risk to the infant.
To avoid accidental ingestion by the infant if used during lactation, clindamycin/benzoyl peroxide should not be applied to the breast area.
Ability to perform tasks that require judgement, motor or cognitive skills
There have been no studies to investigate the effect of clindamycin/benzoyl peroxide on driving performance or the ability to operate machinery. A detrimental 
effect on such activities would not be anticipated from the adverse reaction profile of clindamycin/benzoyl peroxide.
Adverse Reactions
Adverse drug reactions (ADRs) are summarised below for topical clindamycin/benzoyl peroxide as a combination including any additional ADRs that have 
been reported for the single topical active ingredients, benzoyl peroxide or clindamycin. Adverse drug reactions are listed by MedDRA system organ class and 
by frequency. Frequencies are defined as: very common (≥1/10), common (≥1/100 and <1/10), uncommon (≥1/1,000 and <1/100), rare (≥1/10,000 and <1/1,000) 
very rare (<1/10,000).
Clinical trial data
The safety and efficacy of clindamycin 1%/benzoyl peroxide 5% gel has been evaluated in five randomised double-blind clinical trials of 1319 patients 
(397 used clindamycin 1%/ benzoyl peroxide 5% gel) with facial acne vulgaris. Patients 12 years or older were treated once daily in the evening for 11 weeks. 
All ADRs reported with clindamycin 1%/benzoyl peroxide 5% gel from these studies are shown in the summary table below:
Summary of ADRs in CLN 1%/BPO 5% Gel Controlled Clinical Trials (N=397) (Studies 150, 151, 152, 156 and 158)

MedDRA SOC Very Common Common Uncommon
*Nervous system disorders Paraesthesia

*Skin and subcutaneous 
tissue disorders

Erythema, peeling, dryness 
(Generally reported as ‘mild’ 
in severity)

Burning sensation Dermatitis, pruritus, erythematous rash, 
worsening of acne

*At site of application
In addition to the ADRs reported in the table above, in a pivotal trial conducted with topical clindamycin 1%/benzoyl peroxide 3% gel, application site 
photosensitivity reaction was also reported commonly.
In addition to the ADRs reported above, in studies conducted with topical clindamycin alone headache and application site pain were also reported commonly.
Local Tolerability
During the five clinical trials with clindamycin 1%/benzoyl peroxide 5% gel, all patients were graded for facial erythema, peeling, burning, and dryness on the 
following scale: 0 = absent, 1 = mild, 2 = moderate and 3 = severe. The percentage of patients that had symptoms present before treatment (at baseline) and during 
treatment were as follows:
Local Tolerability Assessments for Subjects (N=397) in the CLN 1%/BPO 5% Gel Group during the Phase 3 Studies (Studies 150, 151, 152, 156 and 158) 

Before Treatment (Baseline) During Treatment
Mild Moderate Severe Mild Moderate Severe

Erythema 28% 3% 0 26% 5% 0
Peeling 6% <1% 0 17% 2% 0
Burning 3% <1% 0 5% <1% 0
Dryness 6% <1% 0 15% 1% 0

Post-marketing data 

MedDRA SOC Rare
Immune system disorders Allergic reactions including hypersensitivity and anaphylaxis 

Gastrointestinal disorders Colitis (including pseudomembranous colitis), haemorrhagic 
diarrhoea, diarrhoea, abdominal pain 

*Skin and subcutaneous tissue 
disorders

Urticaria 

General disorders and 
Administration site conditions

Application site reactions including discoloration 

*At site of application
Overdosage
Symptoms and signs
Excessive application of clindamycin/benzoyl peroxide may result in severe irritation. In this event, discontinue use and wait until the skin has recovered.
Topically applied benzoyl peroxide is not generally absorbed in sufficient amounts to produce systemic effects.
Excessive application of topically applied clindamycin may result in absorption of sufficient amounts to produce systemic effects.
In the event of accidental ingestion of clindamycin/benzoyl peroxide, gastrointestinal adverse reactions similar to those seen with systemically administered clindamycin 
may be seen.
Treatment
Appropriate symptomatic measures should be taken to provide relief from irritation due to excessive topical application.
Accidental ingestion should be managed clinically or as recommended by the National Poisons Centre, where available.
PHARMACEUTICAL PARTICULARS
List of excipients
Carbomer (50000mPa.s)
Dimeticone (100mm2.s-1)
Disodium Lauryl Sulfosuccinate
Disodium Edetate
Glycerol
Silica, Colloidal Hydrated 
Poloxamer 182
Purified Water
Sodium Hydroxide
Incompatibilities
Not applicable
Shelf life
Shelf life of medicinal product as packaged for sale: As indicated on the outer packaging
Shelf life of medicinal product after dispensing: 2 months
Special precautions for storage
Store in a refrigerator (2°C-8°C).  Do not freeze. 
Storage conditions after dispensing: Do not store above 25°C.
Nature and contents of container
Internally lacquered membrane-sealed aluminium tubes fitted with a polyethylene screw-cap, packed into a carton.
Pack sizes: 5, 6, 15, 25, 30, 50, 55, 60 and 70 grams. 
Not all pack sizes may be marketed.
Special precautions for disposal
No special requirements.
Manufactured by: Glaxo Operations UK Limited*, Barnard Castle, UK
For GlaxoSmithKline Export Limited, UK.
*Member of the GlaxoSmithKline group of companies.
®: Registered Trademark
GDS Version Number: 2, Version Date: 01 December 2012

THIS IS A MEDICAMENT 
Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. 
Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. 

-  The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. 
-  Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed. 
-  Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. 
-  Keep all medicaments out of the reach of children. 

Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists. 
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دواكع م مرة واحدة يومًيا جل 10 مجم/جم + 50 مجم/جم
كليندامايسين فوسفات + بنزويل بيروكسيد ال مائي

التركيب النوعي والكمي
كليندامايسين 1٪ وزن/وزن )10 ملجم/جم( على هيئة كليندامايسين فوسفات وبنزويل بيروكسيد ال مائي 5٪ وزن/وزن )50 ملجم/جم( على هيئة بنزويل بيروكسيد مائي.

لمعرفة القائمة الكاملة لمواد السواغ، انظر قائمة مواد السواغ.
الشكل الصيدالني

جل
جل متجانس لونه أبيض مائل إلى الصفرة قلياًل

التفاصيل اإلكلينيكية
دواعي االستعمال العالجية

حب الشباب الذي يتراوح في درجته من الخفيف إلى المتوسط، وباألخص االلتهابات الناتجة عنه.
الجرعة وطريقة التناول

لالستخدام على الجلد. لالستخدام الخارجي فقط. 
البالغون والمراهقون: 

ُيوصى بوضع دواك جل مرة واحدة يومًيا في المساء على المناطق المصابة بعد غسل الجلد كلية وشطفه بماء دافئ وتجفيفه برفق.
االستعمال في األطفال

لم يتم إثبات أمان وفعالية دواك مرة واحدة يومًيا جل في أطفال سن مقتبل البلوغ )تحت سن 12 عاًما( حيث نادًرا ما يوجد حب الشباب في هذه الفئة العمرية.
الجرعة في كبار السن

ليست هناك توصيات محددة.
يجب أال تزيد مدة العالج باستخدام دواك مرة واحدة يومًيا جل على نحو مستمر عن 12 أسبوًعا.
في حالة حدوث جفاف مفرط أو تقشير، ينبغي خفض تكرار اإلستعمال أو وقف اإلستعمال مؤقتا.

و ينبغي نصح المرضى أن االستخدام المفرط لن يحسن الفعالية ولكن قد يزيد من خطر تهيج الجلد.
موانع االستعمال

ُيمنع استعمال كليندامايسين/بنزويل بيروكسيد مع:
•  المرضى الذين أظهروا فرط حساسية للينكومايسين أو الكليندامايسين أو البنزويل بيروكسيد أو ألي مكون من مكونات التركيبة الدوائية.

•  المرضى المصابين أو الذين لديهم تاريخ مرضي من اإلصابة بالتهاب األمعاء الناحي أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب القولون المرتبط بالمضادات الحيوية )بما في ذلك التهاب القولون الغشائي الكاذب(. 
تحذيرات واحتياطات

يجب تجنب مالمسة الفم أو العينين أو الشفتين أو األغشية المخاطية األخرى أو مناطق الجلد المتهيجة أو المصابة. عند مالمسة أي من هذه المناطق عن غير قصد، اشطفها جيًدا بالماء.
ب أو تقليل مرات استخدام  وخالل األسابيع األولى للعالج، سيحدث لدى معظم المرضى زيادة في تقشير الجلد واحمراره. وبناًء على حدة هذه اآلثار الجانبية، يمكن للمرضى استخدام مرطِّ

الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد بشكل مؤقت أو قطع االستخدام بشكل مؤقت؛ غير أنه لم يتم إثبات الفعالية الدوائية عندما يكون معدل تكرار الجرعة أقل من مرة واحدة يومًيا.
يوصى بتوخي الحذر عند استخدام عالج موضعي متزامن لعالج حب الشباب نظًرا إلمكانية حدوث تهيج تراكمي قد يكون حاًدا أحياًنا وباألخص عند استخدام عوامل التقشير أو التوسف أو الكشط.

عند حدوث التهيج الموضعي الحاد للجلد )الحمامى الحادة والجفاف الحاد والحكة والوخز/الحرقان الحاد(، يجب قطع استخدام الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد.
ونظًرا إلمكانية أن يتسبب البنزويل بيروكسيد في زيادة الحساسية لضوء الشمس، فيوصى بعدم استخدام المصابيح الشمسية كما يجب تجنب التعرض المتعمد أو الطويل لضوء الشمس أو تقليل مراته. 

عند تعذر تجنب التعرض لضوء الشمس القوي، ينبغي إسداء النصح للمرضى باستخدام مستحضرات الحماية من أشعة الشمس وارتداء المالبس الواقية.
عند إصابة المريض بحروق شمسية، يجب التشافي منها قبل استخدام الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد. 

قد يؤدي هذا المستحضر إلى تبييض الشعر واألقمشة الملونة أو المصبوغة. تجنب مالمسته للشعر أو األقمشة أو األثاث أو السجاد.
التهاب القولون الغشائي الكاذب

تم اإلبالغ عن حاالت التهاب القولون الغشائي الكاذب مع جميع األدوية المضادة للبكتيريا تقريًبا بما فيها الكليندامايسين وقد تتراوح في حدتها من الخفيفة إلى المهددة للحياة وتكون بدايتها بعد إيقاف 
العالج بعدة أسابيع. 

وعلى الرغم من عدم احتمالية حدوث هذا عند االستخدام الموضعي للكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد، إال أنه في حالة حدوث إسهال ممتد أو كثيف أو معاناة المريض من تشنجات في البطن، يجب قطع 
العالج على الفور وإجراء مزيًدا من الفحوصات على المريض حيث قد تشير األعراض إلى اإلصابة بالتهاب القولون الغشائي الكاذب. 

المقاومة للكليندامايسين
يخفِّض البنزويل بيروكسيد من احتمالية ظهور الكائنات المقاومة للكليندامايسين. غير أنه تزداد احتمالية إصابة المرضى الذين لديهم تاريخ حديث من االستخدام الموضعي أو الجهازي للكليندامايسين أو 

اإلريثرومايسين ببكتريا حب الشباب المعروفة بـ Propionibacterium المقاومة المضادة للجراثيم الموجود سابًقا والنبيت المطاعم.
المقاومة المتصالبة

تم إثبات وجود مقاومة متصالبة بين الكليندامايسين واللينكومايسين. 
وترتبط المقاومة للكليندامايسين عادًة بالمقاومة القابلة للتحريض لإلريثرومايسين )انظر التفاعالت(.

التفاعالت
لم يتم إجراء دراسات رسمية للتفاعالت الدوائية باستخدام جل الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد.

يجب عدم استخدام الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد بالتزامن مع المستحضرات المحتوية على إريثرومايسين نظًرا للتضاد الممكن لمكون الكليندامايسين.
ثبت أن للكليندامايسين خواص مسببة النسداد العضالت واألعصاب قد تعزز فعل األدوية األخرى المسببة النسداد العضالت واألعصاب. لذا، ينبغي توخي الحذر عند استخدام الكليندامايسين/البنزويل 

بيروكسيد مع المرضى الذين يتناولون هذه األدوية.
يجب تجنب استخدام الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد بالتزامن مع التريتينوين واأليسوتريتنيون والتازاروتين حيث أن البنزويل بيروكسيد قد يقلل من فعاليتها ويزيد تهيج الجلد. عند الحاجة إلى عالج 

مزدوج، ينبغي استخدام المستحضرات في أوقات مختلفة من اليوم )احدهم في الصباح و اآلخر في المساء.(.
إن استخدام المستحضرات المحتوية على البنزويل بيروكسيد الموضعي في نفس الوقت مع المستحضرات المحتوية على السالفوناميد الموضعي يمكن أن يتسبب في تغير لون الجلد وشعر الوجه بشكل مؤقت إلى اللون 

)األصفر/البرتقالي(.
الحمل والرضاعة

الخصوبة
ال توجد بيانات بخصوص تأثير الكليندامايسين أو البنزويل بيروكسيد الموضعي على الخصوبة في اإلنسان.

الحمل
ال توجد دراسات مقارنة في السيدات الحوامل الالتي يتم عالجهن باستخدام جل الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد الموضعي.

توجد بيانات محدودة عن استخدام الكليندامايسين أو البنزويل بيروكسيد الموضعي بمفردهما في السيدات الحوامل. ال تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى وجود آثار ضارة مباشرة أو غير 
مباشرة على التسمم التناسلي. ال ُيتوقع أية أثار خالل فترة الحمل نظًرا النخفاض التعرض الجهازي للكليندامايسين والبنزويل بيروكسيد.

ولكن ينبغي استخدام الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد خالل فترة الحمل فقط عندما تبرر الميزة المتوقعة الخطورة المحتملة التي قد يتعرض لها الجنين.
الرضاعة

لم تتم دراسة الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد الموضعيين أثناء الرضاعة الطبيعية.
إن امتصاص الكليندامايسين والبنزويل بيروكسيد عبر الجلد منخفض غير أنه ال ُيعرف ما إذا كان يتم إفراز الكليندامايسين أو البنزويل بيروكسيد في لبن األم بعد االستخدام الموضعي أم ال. يتم إفراز 

الكليندامايسين في لبن األم بعد تناوله عن طريق الفم والحقن.
ينبغي استخدام الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد خالل فترة الرضاعة فقط عندما تبرر الميزة المتوقعة الخطورة المحتملة التي قد يتعرض لها الرضيع.

لتجنب ابتالع الرضيع للكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد عن غير قصد عند استخدامه أثناء الرضاعة، ال يجب وضعه على منطقة الثدي.
القدرة على أداء مهام تتطلب إصدار أحكام أو قدرات حركية أو معرفية

لم يتم إجراء دراسات لمعرفة أثر كليندامايسين/بنزويل بيروكسيد على القيادة أو القدرة على تشغيل الماكينات. ال ُيتوقع أي تأثير ضار لهذا العقار على هذه األنشطة من مجموع التفاعالت المضادة لعقار 
كليندامايسين/بنزويل  بيروكسيد.

التفاعالت المضادة
يتم تلخيص التفاعالت الدوائية المضادة )ADRs( أدناه فيما يخص عقار كليندامايسين/بنزويل بيروكسيد الموضعي كعالج مزدوج بما في ذلك أي تفاعل دوائي مضاد آخر تم اإلبالغ عنه بخصوص 

المكونات النشطة الموضعية المفردة، بنزويل بيروكسيد أو كليندامايسين. حاالت التفاعالت الدوائية المضادة مصنفة حسب تصنيف األجهزة العضوية MedDRA ومعدل التكرار. وُتحدد معدالت التكرار 
حسبما يلي: شائعة جًدا )≤1/10( وشائعة )≤1/100 و>1/10( وغير شائعة )≤1/1000 و>1/100( ونادرة )≤1/10000 و>1/1000( ونادرة جًدا )>1/10000(.

بيانات التجارب اإلكلينيكية
تم تقييم فعالية وأمان الجل المحتوي على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد 5٪ في خمسة تجارب إكلينيكية عشوائية مزدوجة التعمية أجريت على 1319 مريًضا )حيث استخدم 397 مريًضا الجل المحتوي 

على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد 5٪( ممن يعانون من اإلصابة بحب الشباب في الوجه. تم عالج المرضى الذين هم في سن 12 عاًما أو أكثر بجرعة مرة واحدة يومًيا في المساء لمدة 11 أسبوًعا. 
جميع التفاعالت الدوائية المضادة التي تم اإلبالغ عنها عند استخدام الجل المحتوي على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد 5٪ والناتجة عن هذه الدراسات موضحة في الجدول التلخيصي أدناه:

ملخص التفاعالت الدوائية المضادة في التجارب اإلكلينيكية الخاضعة للمراقبة باستخدام الجل المحتوي على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد 5٪ )العدد = 397( )الدراسات 150، 151، 152، 156، 158(

آثار غير شائعة آثار شائعة آثار شائعة جًدا   تصنيف أعضاء اجهزة الجسم
(MedDRA)

التنميل *اضطرابات الجهاز العصبي
 التهاب الجلد والحكة الجلدية وطفح حمامي

وتفاقم حب الشباب
اإلحساس بالحرقان الحمامي والتقشر والجفاف

 )يتم اإلبالغ عنها بوصفها “خفيفة” في
حدتها بوجه عام(

*اضطرابات الجلد واألنسجة تحت الجلد

*في موضع االستخدام
باإلضافة إلى التفاعالت الدوائية المضادة التي تم اإلبالغ عنها في الجدول أعاله، تم اإلبالغ أيًضا على نحو شائع عن تفاعل حساسية ضوئية في موضع االستخدام في التجربة المحورية التي أجريت باستخدام 

الجل المحتوي على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد ٪3.
وباإلضافة إلى التفاعالت الدوائية المضادة التي تم اإلبالغ عنها أعاله، تم اإلبالغ أيًضا على نحو شائع عن صداع وألم في موضع االستخدام في دراسات أجريت باستخدام كليندامايسين الموضعي بمفرده.

التحمل الموضعي
خالل التجارب اإلكلينيكية الخمس باستخدام الجل المحتوي على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد 5٪، تم تصنيف الحمامي والتقشر وحرقان وجفاف الوجه وفق المقياس التالي: 0 = ال يوجد، 

1 = خفيف، 2 = متوسط، 3 = حاد. وكانت النسبة المئوية للمرضى الذين كانت لديهم أعراض موجودة قبل العالج )عند خط األساس( وأثناء العالج على النحو التالي:
تقييمات التحمل الموضعي للمشاركين )العدد = 397( في مجموعة الجل المحتوي على كليندامايسين 1٪/بنزويل بيروكسيد 5٪ خالل دراسات المرحلة الثالثة )الدراسات 150، 151، 152، 156، 158( 

أثناء العالج قبل العالج )خط األساس(
حاد متوسط خفيف حاد متوسط خفيف
0 ٪5 ٪ 26 0 ٪3 ٪28 الحمامي
0 ٪2 ٪17 0 ٪1< ٪6 التقشر
0 ٪1< ٪5 0 ٪1< ٪3 الحرقان
0 ٪1 ٪15 0 ٪1< ٪6 الجفاف

بيانات فترة ما بعد التسويق

آثار نادرة )MedDRA( تصنيف أعضاء اجهزة الجسم

تفاعالت الحساسية من بينها فرط الحساسية والتأق اضطرابات الجهاز المناعي

 التهاب القولون )بما في ذلك التهاب القولون الغشائي الكاذب(
واإلسهال النزفي واإلسهال وألم في البطن

اضطرابات المعدة واألمعاء

الشرى )األرتيكاريا( *اضطرابات الجلد واألنسجة تحت الجلد

تفاعالت موضع التناول بما في ذلك تغير اللون اضطرابات عامة والظروف المتعلقة بموضع التناول

*في موضع االستخدام
تجاوز الجرعة

األعراض والعالمات
قد يؤدي االستخدام الزائد لعقار كليندامايسين/بنزويل بيروكسيد إلى تهيج حاد. في هذه الحالة، أوقف االستخدام وانتظر إلى أن يهدأ الجلد.
ال يتم امتصاص البنزويل بيروكسيد الذي يتم تناوله موضعًيا بشكل عام بكميات كافية إلحداث آثار مباشرة على الدورة الدموية الكبرى.

قد يؤدي االستخدام الزائد للكليندامايسين الذي يتم تناوله موضعًيا إلى امتصاص كميات كافية إلحداث آثار مباشرة على الدورة الدموية الكبرى.
في حالة ابتالع الكليندامايسين/البنزويل بيروكسيد عن غير قصد، يمكن مالحظة تفاعالت معدية معوية مضادة شبيهة بالتفاعالت التي تالحظ عند استخدام الكليندامايسين الذي يتم تناوله مباشرة عبر 

الدورة الدموية الكبرى.
العالج

يجب اتخاذ اإلجراءات المالئمة لعالج األعراض لتوفير الراحة من التهيج الناتج عن االستخدام الموضعي الزائد.
ويجب التعامل إكلينيكًيا مع حاالت االبتالع العفوية لهذا العالج أو حسبما يوصي به المركز القومي للسموم، حيثما كان متاًحا.

تفاصيل صيدالنية
قائمة مواد السواغ

كاربومير )50000 ملي باسكال/ثانية(
ديميتيكون )100ملم2/ثانية-1(

)Disodium Lauryl Sulfosuccinate( المشردات األنيونية
اإليديتات ثنائية الصوديوم

جليسيرول
سيليكا، مميهة غروانية 

بولوكسامير 182
ماء مقطر

هيدروكسيد الصوديوم
المواد المتعارضة

ال تنطبق
فترة الصالحية

فترة الصالحية للدواء أثناء تعبئته للبيع: كما هو موضح على العبوة الخارجية
فترة الصالحية للدواء بعد فتحه: شهران

احتياطات خاصة للتخزين
ن في ثالجة )في درجة حرارة تتراوح ما بين 2° مئوية - 8° مئوية(. تجنب تجميد هذا المنتج.  ُيخزَّ

شروط التخزين بعد الفتح: ال تحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من 25°مئوية.
طبيعة العبوة ومحتوياتها

أنابيب من األلومونيوم مغلفة بغشاء المع من الداخل ومزودة بغطاء لولبي من البولي إيثيلين ومعبأة في عبوة كرتونية.
أحجام العبوات: 5، 6، 15، 25، 30، 50، 55، 60، 70 جراًما. 

قد ال تتوفر جميع أحجام العبوات في األسواق.
احتياطات خاصة للتخلص من المنتج

ال توجد متطلبات خاصة.
جهة التصنيع: *Barnard Castle ,Glaxo Operations UK Limited, المملكة المتحدة

لصالح
GlaxoSmithKline Export Limited, UK.
.GlaxoSmithKline عضو مجموعة شركات *

®: عالمة تجارية مسجلة
رقم إصدار GDS: 2, تاريخ اإلصدار: 1 ديسمبر2012 

ان هذا الدواء
-  الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهالكه خالفا للتعليمات يعرضك للخطر.

-  اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة االستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدالنى الذى صرفها لك.
-  فالطبيب و الصيدالنى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.

-  ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.
-  ال تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

ال تترك األدوية فى متناول أيدى األطفال

مجلس وزراء الصحة العرب 
و اتحاد الصيادلة العرب 
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Gulf and Near East-GNE; Stiefel 

Duac Once Daily Gel 
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