
الشائعة  البثور  زالة  -. معالجة 
والبثور ا.5خمصية

المحلول + ال%صقات

أ. إرشادات ا.ستخدام
الشائعة  البثور  لمعالجة  به  مو0   2 ط34 جهاز  عن  عبارة  ال%صقات  المحلول +   Trosyd® Wortie®

.( = (اليدين) واDEخمصية (القدم<2
= ولDOطفال اعتباراً من سن 4 سنوات. ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات مو0 به للبالغ<2

ب. معلومات أساسية عن البثور
وس  2Sة يسببها ف 2Sالبثور المعروفة باسم ”الشائعة“ أو ”المبتذلة“ عبارة عن زيادات جلدية صغ
ي (HPV)، وهو شديد العدوى ويمكن أن ينتقل من شخص E[خر أو من نقطة  hiالورم الحليمي الب
ما  ة بالمنطقة المصابة. غالباً  hnمسة المباOل المOأجزاء أخرى من الجسم، من خ q2 الجسم إ =s
. يمكن التعرف عليها  = = أو عu المرفق<2 تظهر البثور عu اDEصابع أو عu ظهر اليدين أو عu الركبت<2

بسهولة من خOل شكلها النموذجي "القرنبيط".

. إنها مؤلمة بشكل عام، وغالًبا  = = أو تحت أصابع القدم<2 البثور ا.5خمصية تظهر عu باطن القدم<2
2 المنتصف. كما  =s ة سوداء 2Sنقاط صغ uبيض تحتوي عDEة من الجلد ا 2Sما تتخذ شكل دائرة صغ
أن البثور اDEخمصية معدية ويمكن أن تنتقل من شخص إq شخص ع3S مOمستها لسطح رطب أو 

مبلل، مثل اDEرضية.
استخدام   2 =s  qوDEا الطريفة  تتمثل   . = بطريقت<2 تقليدياً  واDEخمصية  الشائعة  البثور  معالجة  تتم 
ة  hSالب  iتك  2 ال�4 ال%صقات،  المحلول +   Trosyd® Wortie® مثل اDEحماض،  من  المكونة  المحاليل 
ر أو التجميد عن طريق  = 2Sة بواسطة الل hS2 المادي للبS2 التدم =s وتدمرها. بينما تتمثل الطريقة الثانية
 Trosyd® Wortie® مثل  مثله   ، 2 ط34 جهاز  وهو   ،Trosyd® Wortie® حالة   2 =s كما  يد،  3Sبالت العOج 

المحلول + ال%صقات، E يتطلب وصف الطبيب.

ج. ما الذي يجعل ®Trosyd® Wortie  المحلول + ال%صقات مختلفاً عن 
P السوق؟ QR المنتجات ا.5خرى

من  تجعل  المنشورة،  العلمية  البيانات   uع بناًء  المختارة  للمكونات،  الفريدة  كيبة  �Sال
®Trosyd® Wortie المحلول + الOصقات فعاEً، مع كونه أقل عدوانية عu الجلد. يجف المحلول 
بiعة عu الجلد، وبفضل فرشاة أداة التطبيق الدقيقة للغاية، فإنها تتجنب إتOف الجلد السليم 
مكان   2 =s السائل  بقاء  يضمن  مما  المحلول،  وضع  بعد  ة  hSالب الشفافة  الOصقة  ستغطي  المحيط. 

التطبيق ويحمي المنطقة المعالجة.

د. كيف يعمل ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات؟
لـ  وح�ية  فريدة  المشوب)  الكحول   + الخليك  كلورو   2 h�Oث  + (الجليكوليك   GTA تقنية   3Sتعت
2 أجريت  ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات وقد تم تصميمها بدًءا من أحدث الدراسات ال�4
ذوي  اDEطباء  من  فريق  قبل  من  اDEعمال  هذه  دراسة  تمت  واDEخمصية.  الشائعة  البثور  عOج   uع

= بالتطبيق الiيع. 2Sمنتج مبتكر ويتم qة، الذين قاموا بتحويلها إ 3Sالخ
• مزيج من المكونات الفعالة وا.Xمنة

تتكون تركيبة ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات من خليط من اDEحماض المعروفة بفعاليتها 
 Trosyd® Wortie® لـ  المكونات  من  الخليط  هذا  يسمح  واDEخمصية.  الشائعة  البثور  معالجة   2 =s

المحلول + ال%صقات بالعمل بفعالية، مما يجعله أقل عدوانية عu الجلد.

تمارس تركيبة ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات مفعوEً مزدوجاً:
= الجلد المتصلب مما يسمح بإزالته  ة ثم يعمل عu تلي<2 hS1. إنها تزيل الطبقات السطحية من الب

(المادة الفعالة: حمض الجليكوليك).
2 كلورو الخليك). h�Oة (المادة الفعالة: حمض ث hS2 تُشك�ل الب 2. إنه يقوم بتقش2S عميق لDOنسجة ال�4

• التطبيق ال`يع والدقيق
 2S2 غضون 30 ثانية تقريباً، مما يتفادى تغ =s عةiالمحلول + ال%صقات ب Trosyd® Wortie® يجف

2 الواقع، تتجنب فرشاة التوزيع الدقيقة إتOف الجلد السليم المحيط. =s .اللون أو تهيج الجلد

•  .صقات شفافة من أجل الحماية
المنطقة  تغطية  أجل  بها من  Eصقات مو0   uيحتوي ع ال%صقات  المحلول +   Trosyd® Wortie®
 2 ال�4 الفعالة  المكونات  مع  أطول  لمOمسة  ة  hSالب بتعريض  الOصقات  تسمح  التطبيق.  بعد  المعالجة 
تهدف إq القضاء عليها. با�Eضافة إq ذلك، تعمل الOصقات كطبقة واقية تساعد عu بقاء المنطقة 
2 قد تسبب المضايقة،  ة نفسها، وال�4 hSمسة مع إخفاء البOالمعالجة نظيفة ومحمية، وبعيدة عن الم

ضافة إq الحد من إمكانية العدوى. �Eبا

هـ. كيف تستخدم ®Trosyd® Wortie المحلول + الgصقات؟
اغسل المنطقة المطلوب معالجتها بالماء الفاتر والصابون. تأكد من أن الجلد جاف قبل التطبيق.

سطح  المثال  سبيل   uع) مستو  سطح   uع ال%صقات   + المحلول   Trosyd® Wortie® قنينة  ضع 
. 2 الحوض) لتجنب اEنسكاب العر0=

استخدم فرشاة أداة التطبيق ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات ح�4 تضع بعناية طبقة   .1
ة. تجنب وضع المحلول عu الجلد المحيط، وإن حدث ذلك، أزله  hSالب uرقيقة من المحلول ع
بمنديل أو بقطعة قماش. إذا لزم اDEمر، اغسل مجدداً المنطقة بأكملها بالماء الفاتر والصابون ثم 

أعد وضع المنتج.
اتركه ليجف. تكفي مدة 30 ثانية تقريباً.  .2

ة. hSالب uصقة الشفافة عOبمجرد أن تجف منطقة التطبيق تماًما، ضع ال  .3
ظلت  إذا  بذاتها.  اEنفصال   2 =s تبدأ  ح�4  أو  اDEقل   uع ساعات   4 لمدة  مكانها   2 =s الOصقة  اترك   .4

ة بعد 24 ساعة، أزل الOصقة بعناية واغسل المنطقة بالماء الفاتر والصابون. hSالب uصقة عOال
ة. hSختفاء التام للبEالنحو الموصوف، ح�4 ا uأسبوعياً ع = ضع المنتج مرت<2  .5

ة. بينما تختفي بعض البثور بعد 1 أسبوع من المعالجة،  hSحجم الب uقد تختلف مدة المعالجة بناًء ع
يمكن أن تستغرق البثور اDEك3S ما يصل إq 8 أسابيع من المعالجة.

يتسبب  أن  يمكن  صحيح.  بشكل  ة  r̀ الن هذه   P QR الواردة  التعليمات  اتباع  يتم  أن  المهم  من 
ار دائمة  Qwأ P QR ة أو تهيج للجلد، أو التسبب Pyحدوث حروق صغ P QR السليم للمنتج Pyا.ستخدام غ

كry سطحية من الجلد. للطبقة ا.5

و. التحذيرات:
•  اتبع بعناية التعليمات الواردة.

ة المطلوب معالجتها. hSالب uع Eتضع المحلول إ E  •

•  خليط فريد من نوعه من 2 من المكونات الفعالة
•  . يحرق

P ثواٍن قليلة QR يجف  •
•  فقط 2 من التطبيقات أسبوعياً

ك�y من 4 سنوات •  مناسب ل5gطفال ا.5

30 ثانية.



ة. hSالجلد السليم المحيط بالب uعدم وضع المحلول ع qنتباه إEيجب ا  •
E يُستخدم عu مناطق الجسم ذات الجلد الرقيق أو الحساس، عu سبيل المثال، الوجه أو   •
 2 =s 2 هذه المناطق =s ستخدامEرداف أو المنطقة التناسلية. قد يتسبب اDEأو الثدي أو ا = بط<2 �Eا

حدوث تهيج و/أو ترك ندبات.
2 تريد معالجتها؛ توجه  ة ال�4 hS2 حالة عدم إمكانية الرؤية الدقيقة للب =s تستخدم هذا المنتج E  •

ة بوضوح والذي يمكنه بالتا2q تطبيق المنتج بشكل صحيح. hSشخص يمكنه رؤية الب qإ
 hS2 حالة الحساسية المفرطة لواحد أو أك =s المحلول + ال%صقات Trosyd® Wortie® تستخدم E  •

من مكوناته.
E يُستخدم عu اDEطفال اللذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.  •

2 تظهر  E يُستخدم عu الجلد المتهيج أو أية منطقة من الجسم تبدو مصابة أو ُمحمر§ة أو ال�4  •
عليها أية عOمات التهاب، مثل الحكة أو التورم.

قد تؤدي معالجة هذه المناطق بواسطة ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات إq تفاقم   •
وري  ال�= من  السبب  ولهذا  البثور،  عن  مختلفة  بمشكلة  اDEمر  يتعلق  قد  الواقع،   2 =s الحالة. 
 Trosyd® Wortie® ة باستخدام hSاستشارة طبيبك محل الثقة. إن معالجة مشكلة مختلفة عن الب
 hSمشاكل أك qحًقا إE 2 احتمال تأخر الشفاء وقد يؤدي هذا التأخر المحلول + ال%صقات، ، يع4=

تعقيًدا من الOزم حلها.
أو  بالشعر  المغطاة  البثور  أو  الوحمات  أو  الشامات   uع أو  الجلدية  البقع   uع يُستخدم   E  •
البثور التناسلية (عu القضيب أو بالمنطقة المهبلية) أو البثور الموجودة عu الوجه أو اDEغشية 
= أو بالقرب  2 المنطقة التناسلية أو عu الشفاه أو اDEذن<2 =sج و hiنف والDEالمخاطية (مثل الفم وا
 qحروق وندبات دائمة، أو قد يؤدي إ q2 هذه المناطق إ =s ستخدامEقد يؤدي ا .( = من العين<2

. = 2 حالة مOمسة العين<2 =s العمى
Eصقات لOستخدام الواحد فO تقم بإعادة استخدامها.  •

2 هذه  =s القنينة أو u2 حالة عدم التمكن من القراءة الدقيقة للمعلومات الواردة ع =s يُستخدم E  •
ة. hiالن

زالة البثور  �E جات أخرى مو0 بهاOالمحلول + ال%صقات مع ع Trosyd® Wortie® تستخدم E  •
ات الناتجة عن ذلك. 2Sنظراً لعدم معرفة مجموعة التأث

صابة بمرض السكري أو القصور بالدورة  �E2 حالة الحمل أو الرضاعة أو ا =s يُستخدم المنتج E  •
الدموية.

بواسطة  بمعالجتهما  قمت  إذا  بيديك  عينيك  تفرك  أو  تلمس   E  . = العين<2 مOمسة  تجنب   •
الخطأ،  طريق  عن   = بالع<2 المنتج  دخول  حالة   2 =s ال%صقات.   + المحلول   Trosyd® Wortie®

اشطفها فوراً ولمدة 15 دقيقة ثم اطلب استشارة طبيب فوراً.
، اطلب 2 2 حالة بلعه بشكٍل عر0= =s .ة 2Sاراً داخلية خط E تبلعه. المحتوى سام وقد يُسبب أ»=  •

استشارة طبيب فوراً أو اتصل فوراً بمركز السموم.
لOستخدام الخارجي. إذا لم يتم استخدام ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات بالضبط   •
ًة عu الجلد أو عu المناطق الخالية  hnوفًقا للتعليمات أو إذا تم وضعه عن طريق الخطأ مبا

2 تهيج وندبات. =s من البثور، فقد يتسبب ذلك
تكون  قد  بمفردهم.  المنتج  باستخدام  لDOطفال  تسمح   E اDEطفال.  متناول  عن  بعيداً  يُحفظ   •
ة. خطر  hS2 البSأجزاء أخرى من الجسم غ uمحتويات المنتج خطرة إذا ابتلعت أو استخدمت ع

ة. 2Sأجزاء صغ uختناق - يحتوي عEا
ر/ألسنة اللهب/اDEسطح الساخنة. يُحفظ  hiشتعال. يُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة/الOقابل ل  •

2 درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن مصادر الحرارة. =s ،2 مكان بارد وجاف =s

ز.  التدابPy ا.حتياطية
2 كلورو الخليك من اDEحماض المسببة للتآكل. ضعه فقط  h�Oيُعد® حمض الجليكوليك وحمض ث  •

ة، مع تجنب المناطق المحيطة. hSمكان الب uع
بهدف  ة  hnالمبا الشمس  وأشعة  البنفسجية  فوق  لDOشعة  المعالجة  المنطقة  تعريض  تجنب   •
تجنب التهيج وفرط التصبغ. سيساعد استخدام الOصقة الواقية عu حماية المنطقة المعالجة.
®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات قد يؤدي إq إتOف المOبس أو المجوهرات أو اDEثاث   •

2 حالة مOمسته لها.  =s ،أو المفروشات
المنطقة  واغسل  المعالجة  أوقف  التطبيق،  بعد  والتهاب  حاد  ألم  أو  التهاب  وجود  حالة   2 =s  •

زالة المنتج من عu الجلد واستhi طبيبك أو الصيد2q محل الثقة. �E بعناية بالماء والصابون

، أوقف المعالجة واستhi طبيب الرعاية  hSحظت احمرار أو التهاب مستمر بعد معالجة أو أكE إن  •
اDEولية.

2 حدوث تهيج. =s قد يتسبب استخدام جرعة زائدة من المنتج  •
توخ§ أق° درجات اEنتباه أثناء التطبيق.  •

®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات يمكن وضعه من ِقبل شخص بالغ عu اDEطفال اعتباراً   •
من سن 4 سنوات.

استhi طبيبك إذا لم تOحظ أي تحسن بعد 3 أشهر من التطبيق المتتابع.  •
القصوى  الظروف   uع الحفاظ  أجل  من  فقط،  واحد  شخص  ِقبل  من  المنتج  استخدام  ينبغي   •

الممكنة من النظافة الصحية.

ح.  ا.Xثار الجانبية المحتملة:
مثلها مثل العOجات اDEخرى الخاصة بإزالة البثور، فإن ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات 

2 كل شخص معالج. =s تحدث E 2 مع ذلك يمكن أن يسبب آثاراً جانبية، وال�4
2 المنطقة المعالجة.  =s أثناء تفاعل المنتج، من الممكن الشعور بوخز خفيف أو حرقان و/أو وجع  •
2 حاEت نادرة فقط قد تظهر بقعة جلدية (اسمرار أو  =sبشكل عام، يكون هذا الشعور مؤقتاً، و

2 الجلد). =s احمرار
أوقف المعالجة وأبلغ فوراً طبيبك أو الصيد2q محل الثقة إذا تفاقمت اDEعراض أو إذا زاد الشعور   •

بالمضايقة.
لتجنب  البنفسجية  فوق  واDEشعة  للشمس   hnالمبا التعرض  من  المعالجة  المنطقة  بحماية  قم   •

التهيج وفرط التصبغ. سيساعد استخدام الOصقة عu حماية المنطقة المعالجة.

ط.  السلوكيات الgزم تبنيها بعد المعالجة
حافظ عu نظافة المنطقة المعالجة.  •

من الممكن ممارسة السباحة واEستحمام.  •
E تكشط أو تخدش المنطقة المعالجة، حيث قد يؤدي ذلك إq حدوث عدوى.  •

تجنب تعريض المنطقة المعالجة DEشعة الشمس.  •

ي.  محتوى عبوة ®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات
2 تغطي المعالجة  قنينة تحتوي عu 5 مل من المحلول. تكفي كمية المحلول �Eجراء 18 تطبيًقا، وال�4  .1

بالكامل.
وضع  بعد  وحمايتها  البثور  تغطية  أجل  من  الواحد  اEستخدام  وذات  وشفافة  واقية  Eصقة   18  .2

المحلول.

ضافة إq التحذيرات والقيود. �Eالمعلومات المتعلقة بإرشادات المنتج، با uة ع hiتحتوي هذه الن

®Trosyd® Wortie المحلول + الgصقات. المكونات: بكحول مشوب، حمض الجليكوليك، حمض 
2 كلورو الخليك. h�Oث

0481
ة: يونيو 2018 2SخDEالمراجعة ا

يمكن استخدام المنتج ح�4 تاريخ انتهاء الصOحية الموضح عu العبوة وعu الملصق.
www.trosyd.it 2 و�= �Sلك �Eلمزيٍد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع ا

كة المنتجة: r̀ الموزع الح�ي:ال
 Trimb Healthcare,

 Barbara Strozzilaan 201,
 1083 HN Amsterdam,

البOد المنخفضة

Giuliani Spa
Via P. Palagi, 2,
20129 - Milano

إيطاليا

واDEخمصية،  الشائعة  البثور  زالة  �E العOجات  من   = مختلف<2  = نوع<2  Trosyd® Wortie® يوفر 
= واDEطفال اعتباراً من سن 4 سنوات: وكOهما مو0 بهما للبالغ<2

= الغاز والجلد. يد-العزل-E يوجد تOمس مباhn ب<2 3Sج بالتOتطبيق الع Trosyd® Wortie®
®Trosyd® Wortie المحلول + ال%صقات محلول مع فرشاة أداة التطبيق وEصقات واقية - 

فقط تطبيقان أسبوعياً – يجف nيعاً.
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