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تيوكونــازول

فــر ظا ا�� مــع  ل�ســتخدام  للجلــد  28% محلــول 

ية ل��ظافر ا�لتهابات الفطرية والبكت��

ة الداخليــة - معلومــات للمســتخدم النــ��

ة بانتبــاه قبــل اســتخدام هــذا الــدواء ��نهــا تحتــوي عــ� معلومــات مهمــة  اقــرأ كامــل محتــوى هــذه النــ��

ة أو حســب توجيهــات الطبيــب  � هــذه النــ��
ــا بالطريقــة المذكــورة �� بالنســبة لــك. اســتخدم هــذا الــدواء دائًم

. أو الصيد��

� المستقبل.
ة الداخلية. قد تحتاج إ� قراءتها من جديد �� • احتفظ بهذه الن��

. � مزيد من المعلومات أو النصائح، اسأل الصيد��
• إذا كنت ترغب ��

� هــذه 
� ذلــك ا»ªعــراض غــ§� المدرجــة ��

• إذا مــا أصبــت بــأي مــن ا»ªعــراض الجانبيــة غــ§� المرغــوب فيهــا، بمــا ��

. انظر الفقرة 4. ة، توجه إ� طبيبك أو الصيد�� الن��

ة من الع¶ج. ة قص§� • توجه إ� طبيبك إذا لم ت¶حظ أي تحسن أو إذا »حظت تفاقم ا»ªعراض بعد ف§·

ة: محتويات هذه الن��

1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم

TROSYD استخدام �
2. ماذا عليك أن تعرف قبل البدء ��

TROSYD 3. كيفية استخدام

4. ا»ªعراض الجانبية المحتملة غ§� المرغوب فيها

TROSYD 5. كيفية حفظ

6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم

� تُســتخدم لعــ¶ج التهابــات ا»ªظافــر 
يحتــوي TROSYD عــ¿ مــادة التيوكونــازول الفعالــة المضــادة للفطريــات والــ½·

� تسببها الفطريات مثل:
ال½·

امــن  � • فطــر ا»ªظافــر الناتــج عــن الفطريــات الجلديــة والخمائــر • التهابــات ا»ªظافــر المختلطــة بســبب النشــاط الم§·

يــا). اتصــل بطبيبــك إذا لــم ت¶حــظ أي تحســن أو إذا مــا »حظــت تفاقــم ا»ªعــراض  يــا (ضــد البكت§� المضــاد للبكت§�

ة من الع¶ج. ة قص§� بعد ف§·

TROSYD استخدام �
2. ماذا عليك أن تعرف قبل البدء ��

TROSYD تستخدم �

� مــن حساســية (شــديدة الحساســية) للمــادة الفعالــة أو »ªي مــن المكونــات ا»ªخــرى لهــذا الــدواء 
�Èإذا كنــت تعــا •

� الفقرة 6.
المذكورة ��

• أثناء الحمل (انظر فقرة "الحمل والرضاعة").

.TROSYD تحذيرات واحتياطات: است�� طبيبك أو الصيد�� قبل استخدام

ــرط  ــية (ف ــراض الحساس ــور أع ــة، إ� ظه ة طويل ــ§· ــة لف ــة، خاص ــة الموضعي ــتخدام ا»ªدوي ــؤدي اس ــن أن ي يمك

الحساسية).

، اســت��  � �Êطفــال والمراهقª«مع ا TROSYD ا��طفــال والمراهقــون: » توجــد بيانــات مؤكــدة حــول ســ¶مة وفعاليــة

الطبيب.

ا��دويــة ا��خــرى وTROSYD: أخــ§Ì طبيبــك أو الصيــد�� إذا كنــت تتنــاول أو تناولــت مؤخــًرا أو قد تتنــاول أية أدوية 

أخرى. » توجد تفاع¶ت معروفة مع أدوية أخرى.

نجــاب طفــل، اســأ��  Í« � �Êالحمــل والرضاعــة: إذا كنــِت حامــ¶ً، أو مرضعــة، أو تعتقديــن أنــك حامــل، أو تخططــ

طبيبك أو الصيد�� للحصول ع¿ المشورة قبل استخدام هذا الدواء.

» تســتخدمي TROSYD أثنــاء الحمــل »ªنــه يمكــن أن يســتمر العــ¶ج لعــدة أشــهر حــ½· وإن كان امتصــاص الــدواء 

بعد وضعه ع¿ ا»ªظافر ضئيً¶.

ب¶غ عن أي تأث§� للدواء TROSYD ع¿ القدرة ع¿ القيادة واستعمال  Í«قيادة المركبات واستعمال ا�¤�ت: لم يتم ا

ا»Ô»ت.
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ة أو حســب  ــ�� � هــذه الن
ــورة �� ــة المذك ــا بالطريق ــدواء دائًم ــتخدام TROSYD: اســتخدم هــذا ال ــة اس 3. كيفي

 . . إذا ما كانت لديك أية شكوك أو استفسارات، است�� طبيبك أو الصيد�� توجيهات الطبيب أو الصيد��

� اليــوم صباًحــا 
�� � �Êظافــر (حــول الظفــر) مرتــª«المنطقــة المحيطــة با �

ضــع TROSYD عــ¿ ا»ªظافــر المصابــة و��

 TROSYD �
ــود �� ــب الموج ــاء. المذي ــة بالغط ــك والمرفق ــا لذل ــدة خصيًص ــاة المع ــتخدام الفرش ــع اس ــاًء م ومس

ك طبقــة حمايــة رقيقــة شــفافة وزيتيــة عــ¿ ا»ªظافــر. وحــ½· لــو تــم إزالــة هــذه  � غضــون 5 دقائــق ليــ§·
يجــف ��

الطبقــة الرقيقــة عرضًيــا عــن طريــق الخطــأ فــإن ذلــك لــن يقلــل مــن فاعليــة هــذا الــدواء. يُنصــح بعدم اســتخدام 

ضمادات تسبب ا»نسداد. 

تحذيــر: � تتجــاوز الجرعــات المحــددة دون استشــارة طبيــة. تختلــف مدة العــ¶ج المطلوبــة لتحقيق الشــفاء من 

ــة. وبشــكل عــام يمكــن للعــ¶ج أن  صاب Í«خــر اعتمــاًدا عــ¿ العامــل المســبب للعــدوى ومــدى اتســاع اÔ« مريــض

� المتوسط ح½· 6 أشهر، ولكن يمكن إطالة هذه المدة ح½· تصل إ� عام كامل.
يستمر ��

� حالة 
بــ¶غ عن حا»ت اســتخدام جرعــة زائــدة. �� Í«أكــ�� ممــا ينبغــي: لــم يتم ا TROSYD عنــد اســتخدامك لــدواء

� لــدواء TROSYD، اســت�� طبيبــك عــ¿ الفــور أو اذهــب إ� أقرب مستشــفى. إذا كان لديك 
�ßا»بت¶ع/التنــاول العــر

. أية استفسارات حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيد��

4. ا��عراض الجانبية المحتملة غ�� المرغوب فيها

هــذا الــدواء، مثلــه مثــل جميــع ا»ªدويــة، يمكــن أن يســبب أعراًضــا جانبيــة غــ§� مرغــوب فيهــا عــ¿ الرغم مــن عدم 

حدوث هذه ا»ªعراض الجانبية لدى الجميع.

� 10000 مريــض). التهاب موضعــي خفيف  �Êأعــراض جانبيــة نــادرة جــًدا (قــد تظهــر لــدى حــ½· مريض واحــد مــن بــ

وري التوقــف عــن اســتخدام هــذا  �áحالــة وجــود أعــراض حساســية (فــرط الحساســية) يجــب بالــ �
وعابــر للجلــد. ��

ة الداخليــة يقلــل من خطر  � هــذه النــ��
رشــادات الــواردة �� Í¶الــدواء والبحــث عــن عــ¶ج آخــر مناســب. إن ا»متثــال ل

حدوث أعراض جانبية غ§� مرغوب فيها.

التبليــغ عــن ا��عــراض الجانبيــة غــ�� المرغــوب فيهــا: إذا ما ظهــرت لديك أي مــن ا»ªعــراض الجانبية غــ§� المرغوب 

بــ¶غ  Í«يمكنــك أيًضــا ا . ة، توجــه إ� طبيبــك أو الصيــد�� � هــذه النــ��
� ذلــك ا»ªعــراض غــ§� المدرجــة ��

فيهــا، بمــا ��

 �
�Èو لكــ§· Í«عــ¿ عنــوان الموقــع ا �

بــ¶غ الوطــ½� Í«نظــام ا Ì§ًة عــ �äعــراض الجانبيــة غــ§� المرغــوب فيهــا مبــاª«عــن ا

.www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili نت ن§· Í«ع¿ شبكة ا

� توفــ§� مزيــد مــن المعلومــات حــول 
بــ¶غ عــن ا»ªعــراض الجانبيــة غــ§� المرغــوب فيهــا المســاعدة �� Í«يمكنــك بهــذا ا

س¶مة هذا الدواء.

TROSYD 5. كيفية حفظ

احفــظ هــذا الــدواء بعيــًدا عــن أنظــار ا»ªطفــال ومتنــاول أيديهــم. » تســتخدم هــذا الــدواء بعــد تاريــخ انتهــاء 

 « . �
الص¶حيــة المــدون عــ¿ العبــوة. يشــ§� تاريــخ انتهــاء الص¶حيــة إ� اليــوم ا»ªخــ§� مــن نفــس الشــهر المعــ½�

� ميــاه 
وط خاصــة لحفظــه. » تتخلــص مــن أي دواء عــن طريــق ســكبه أو إلقائــه �� �ä يحتــاج هــذا الــدواء إ� أيــة

� لــم تعــد 
ليــة العاديــة. اســأل الصيــد�� عــن كيفيــة التخلــص مــن ا»ªدويــة الــ½· � الــáف الصحــي أو النفايــات الم§�

� حمايــة البيئــة. مــن المهــم أن تكــون المعلومــات الخاصــة بهــذا الــدواء 
تســتخدمها.  هــذا ا»ªمــر ســوف يســاعد ��

ة الداخلية. � جميع ا»ªوقات، لذلك احتفظ بكل من علبة الدواء والن��
متاحة ��

6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

TROSYD ما يحتوي

100 جرام من المحلول تحتوي ع¿: 

المادة الفعالة: التيوكونازول 28 جرام 

يثيل. Í«مكونات أخرى: حمض الوندسيلينك، أسيتات ا

وصف شكل TROSYD وما هي محتويات العبوة

محلول للجلد.

قارورة تحتوي ع¿ 12 مل من محلول جلدي ل¶ستخدام ع¿ ا»ªظافر بنسبة 28%.

� ا��سواق 
الجهة صاحبة التºيح بطرح هذا الدواء ��

Giuliani S.p.A. - Via Palagi, 2 – 20129 Milano

كة المنتجة ال��

Doppel Farmaceutici – via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (PC)

اير 2016 � ف�«
ة الداخلية �� تم تحديث هذه الن��
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