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1. What Policresulen is and what it is used for 

 
Policresulen is a polycondensation product of metacresol sulfonic acid and methanal. 
It is used in the treatment of local inflammation or infection and tissue damage of vagina and cervix 
(eg, discharge due to bacterial, trichomonal and fungal infections, pressure sores from pessaries), 
condylomata acuminate, protuberance of cervical mucosa (cervical ectopia). 
 

2. What you need to know before you use Policresulen 

 
Do not use Policresulen 

 

 If you are hypersensitive (allergic) to Policresulen or any of the ingredients of this medicine. 
 
 

 

 
Warnings and precautions 
 

 

 During the treatment with Policresulen, you should avoid sexual relations for 10 days. 

 During treatment, you should avoid the use of soap that causes irritation. 

 Policresulen is not effective against HIV infection or other sexually transmitted diseases, such 
as gonorrhea or syphilis. 

 Policresulen should not be used during the menstrual cycle. 
 

If you mistakenly ingest this suppository, you should immediately drink a lot of water and urgently 
seek a medical examination and be urgently treated because of the erosive effects on the mouth, 
throat and esophagus. 
 
In case Policresulen comes into contact with the eyes, the eyes should be immediately rinsed with 
water. 
 



 

Other medicines and Policresulen 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription. 
 
 
 

During treatment with Policresulen, you should avoid the simultaneous use of other medicines for 
use in the vagina, because the possibility of interaction cannot be excluded. 

 

 

 
Pregnancy and breastfeeding 
 

During pregnancy, particularly in advanced stages, swabbing of the endocervix should be avoided. 
Swabbing of the ectocervix and adjoining parts of the vagina should only be undertaken when 
specially indicated, and then only with extreme caution. 
During pregnancy, Policresulen should be administered only if absolutely necessary, taking into 
account all the possible risks for mother and child. Animal experiments have failed to indicate any 
malformations. 
Studies on the risk of the application to pregnant women are not available. It is not known whether 
the active principle is excreted in the milk of nursing mothers. 
 
Driving and using machines 
There are no known effects on the ability to drive, work on machines or work without protective 
equipment. 
 

 

 
 

3. How to use Policresulen 
 

 
For vaginal use. 
Policresulen should be inserted deep into the vagina, preferably in the supine position. To prevent 
the falling out of pessaries, they should be applied at night before going to sleep. To facilitate the 
insertion, pessary can be moistened with water. 
To prevent the defilement of clothes and bed linen, it is necessary to use the pads. 
 
If not prescribed otherwise: 
1 vaginal suppository should be used every second day. 
 
Special Notes: Policresulen brings about stimulation of the healing process. There is no reason to be 
anxious when necrotic tissue, even in large quantities, is sloughed from the diseased area. 
Like every other vaginal medicament, Policresulen should not be used during menstruation. 
 
If you use more Policresulen than you should 
The cases (symptoms) of an overdose are not known. 
 
If you forget to use Policresulen 
Do not take a double dose to make up for the missed dose. Continue the treatment at 
predetermined intervals. 



 

 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, Policresulen can cause side effects, although not everyone gets 
them. 

 
Local irritation is occasionally observed at the beginning of treatment with Policresulen, but usually 
subsides rapidly. 
 
The following additional undesirable effects have been reported: vaginal dryness, urticaria, systemic 
allergic reactions (eg, angioedema, generalized urticaria) up to anaphylaxis, vaginal candidiasis, 
pruritus vulvae, discharge of shreds of mucous membrane, discomfort, dryness of the vagina, 
sensation of a foreign body being present in the vagina. 

 

 

 
5. How to store Policresulen 

 
 
 

 

 Keep out of reach and sight of children. 

 You may not use suppositories after expiry date stated on the outer carton.  

 Policresulen should be stored at a temperature lower than 25°C. 
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 ما هو بوليكرسولين وما هي دواعي استخدامه .1
 

 بوليكرسولين هو منتج متعدد التكثيف لحمض ميتاكريزول سلفونيك والميثانال.
المهبل وعنق الرحم )على سبيل المثال ، اإلفرازات يتم استخدامه في عالج االلتهاب الموضعي أو العدوى وتلف أنسجة 

الناتجة عن االلتهابات البكتيرية والتريكومونية والفطرية ، وقرح الضغط من الفرزجة( ، ورم اللقمة المؤنف ، وبروز 
 الغشاء المخاطي لعنق الرحم )انتباذ عنق الرحم(.

 
 

 

 
 ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بوليكرسولين .2
 

 

 تستخدم بوليكرسولينال 
 

 .إذا كنت تعاني من فرط الحساسية )حساسية( لمادة بوليكرسولين أو أي من مكونات هذا الدواء 
 

 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 أيام. 10بوليكرسولين ، يجب تجنب العالقات الجنسية لمدة أثناء العالج بـ 

  التهيج.أثناء العالج ، يجب تجنب استخدام الصابون الذي يسبب 

  بوليكرسولين غير فعال ضد عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من األمراض المنقولة جنسياً ، مثل
 السيالن أو الزهري.

 .ال ينبغي استخدام البوليكرسولين أثناء الدورة الشهرية 
 

تطلب فحًصا طبيًا على وجه إذا تناولت هذا التحاميل عن طريق الخطأ ، يجب أن تشرب الكثير من الماء على الفور و
 السرعة وتلقي العالج على وجه السرعة بسبب التأثيرات التآكلي على الفم والحلق والمريء.

 
 في حالة مالمسة البوليكريسولين للعينين ، يجب شطف العين بالماء على الفور.

 

 

 
 ماذا في هذه النشرة؟

 



 

 وبوليكرسولينألدوية األخرى ا
 

تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو 
 في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

 
أثناء العالج مع بوليكرسولين ، يجب تجنب االستخدام المتزامن ألدوية أخرى لالستخدام في المهبل ، ألنه ال يمكن استبعاد 

 احتمال حدوث تفاعل.
 

 

 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

 أثناء الحمل ، وخاصة في المراحل المتقدمة ، يجب تجنب أخذ مسحة من باطن عنق الرحم.
يجب إجراء مسحة من عنق الرحم واألجزاء المجاورة من المهبل فقط عند اإلشارة بشكل خاص ، وبعد ذلك بحذر شديد 

 فقط.
مراعاة جميع المخاطر المحتملة لألم  أثناء الحمل ، ال ينبغي أن تدار بوليكرسولين إال عند الضرورة القصوى ، مع

 والطفل. فشلت التجارب على الحيوانات في اإلشارة إلى أي تشوهات.
ال تتوفر دراسات حول مخاطر التطبيق على النساء الحوامل. من غير المعروف ما إذا كانت المادة الفعالة تفرز في حليب 

 األمهات المرضعات.
 

 اآلالت القيادة واستخدام
 تأثيرات معروفة على القدرة على القيادة أو العمل على اآلالت أو العمل بدون معدات واقية.ال توجد 

 

 

 
 

 لالستخدام المهبلي كيفية استخدام بوليكرسولين .3
 

يجب إدخال البوليكرسولين في عمق المهبل ، ويفضل أن يكون في وضعية االستلقاء. لمنع تساقط الفطائر ، يجب وضعها 
 لتسهيل اإلدخال ، يمكن ترطيب الجبيرة بالماء.ليالً قبل النوم. 

 لمنع تلف المالبس وأغطية السرير ، من الضروري استخدام الفوط.
 

 ما لم ينص على خالف ذلك:
 تحميلة مهبلية كل يومين. 1يجب استخدام 

 
األنسجة الميتة ، حتى مالحظات خاصة: بوليكرسولين يعمل على تحفيز عملية الشفاء. ال يوجد سبب للقلق عند إزالة 

 بكميات كبيرة ، من المنطقة المريضة.
 مثل أي دواء مهبلي آخر ، ال ينبغي استخدام بوليكرسولين أثناء الحيض.

 
 إذا كنت تستخدم بوليكرسولين أكثر مما يجب

 حاالت )أعراض( الجرعة الزائدة غير معروفة.
 

 إذا نسيت استخدام بوليكرسولين
 عويض الجرعة المنسية. استمر في العالج على فترات محددة سلفا.ال تأخذ جرعة مضاعفة لت

 
 



 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 

 ، يمكن أن يسبب البوليكرسولين آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.مثل جميع األدوية
 ولكنه عادةً ما ينحسر بسرعة. ،اية العالج باستخدام بوليكرسولينيالحظ أحيانًا حدوث تهيج موضعي في بد

 
، تفاعالت الحساسية الجهازية )على ة غير المرغوب فيها: جفاف المهبل، الشرىتم اإلبالغ عن التأثيرات اإلضافية التالي

سبيل المثال ، الوذمة الوعائية ، الشرى المعمم( حتى الحساسية المفرطة ، داء المبيضات المهبلي ، حكة الفرج ، إفراز 
 األغشية المخاطية ، عدم الراحة ، جفاف المهبل ، اإلحساس وجود جسم غريب في المهبل. قطع من

 

 

 
 كيفية تخزين البوليكريسولين .5

 

 

 .يحفظ بعيدا عن االطفال 

 .ال يجوز استخدام التحاميل بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على العلبة الخارجية 

  درجة مئوية. 25أقل من يجب تخزين البوليكرسولين عند درجة حرارة 
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