
النة الداخلية  -معلومات للمستخدم

والبكتية للجلد
التهابات الفطرية


إساي %1
محلول للجلد 
تيوكونازول

اقرأ كامل محتوى هذه 
النة بانتباه قبل استخدام هذا الدواء نها تحتوي ع معلومات مهمة بالنسبة لك.


الصيد .
يخك طبيبك أو
دائما كما هو موصوف  هذه النة أو كما 
استخدم هذا الدواء ً

• احتفظ بهذه 
النة الداخلية .قد تحتاج إ قراءتها من جديد   المستقبل.
الصيد .
• إذا كنت ترغب   مزيد من المعلومات أو النصائح ،اسأل

ا°عـراض الجانبيــة غــ المرغــوب فيهــا ،بمــا  ذلــك ¯
• إذا مــا أصبــت بــأي مــن ¯
ا°عـراض غـ ـ المدرجــة   هــذه النـ ـة ،توجــه إ طبيبــك


أو الصيد  .انظر الفقرة .4
• توجه إ طبيبك إذا لم ت¶حظ أي تحسن أو ما إذا °حظت تفاقم ¯
·
قصة من الع¶ج.
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محتويات هذه 
النة:
 .1ما هو الدواء  TROSYDوفيما يُستخدم
 .2ماذا عليك أن تعرف قبل البدء   استخدام TROSYD
 .3كيفية استخدام TROSYD
¯ .4
ا°عراض الجانبية المحتملة غ المرغوب فيها
 .5كيفية حفظ TROSYD
 .6محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى
 .1ما هو الدواء  TROSYDوفيما يُستخدم
·
·
ال½ تســببها الفطريات
ـ½ تُســتخدم لع¶ج ا°لتهابــات الجلديــة 
يحتــوي  TROSYDعــ¿ مــادة التيوكونــازول الفعالــة المضــادة للفطريــات والـ 
مثل:
• التهابات الفطار الجلدي الناجم عن الفطريات الجلدية والخمائر والفطريات ¯
ا°خرى الحساسة للتيوكونازول
• العدوى الجلدية المختلطة بسبب النشاط · 
البكتيا(.
للبكتيا )ضد
المامن المضاد للفطريات )ضد الفطريات( والمضاد


¯
·
قصة من الع¶ج.
توجه إ طبيبك إذا لم ت¶حظ أي تحسن أو إذا °حظت تفاقم ا°عراض بعد فة 
 .2ماذا عليك أن تعرف قبل البدء   استخدام TROSYD
 تستخدم TROSYD
تعا Çمن حساسية )شديدة الحساسية( للمادة الفعالة أو ¯°ي من المكونات ¯

ا°خرى لهذا الدواء المذكورة   الفقرة .6
إذا كنت 
تحذيرات واحتياطات

الصيد قبل استخدام .TROSYD
است طبيبك أو

¯
·
يمكن أن يؤدي استخدام ا°دوية الموضعية ،خاصة لفة طويلة ،إ ظهور أعراض الحساسية )فرط الحساسية(.

العين.Ê
تجنب رش هذا الدواء  

اطفال والمراهقون
 °توجد بيانات مؤكدة حول س¶مة وفعالية  TROSYDمع ¯
ا°طفال والمر  
اهق ،Ê
است الطبيب.
ادوية 

اخرى وTROSYD
مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ° .توجد تفاع¶ت معروفة مع أدوية أخرى.
الصيد إذا كنت تتناول أو تناولت
أخ طبيبك أو

ً

الحمل والرضاعة

ـد للحصــول عــ¿ المشــورة
إذا كنـ ِ
ـأ طبيبــك أو الصيـ 
ـت حامـ¶ً ،أو مرضعــة ،أو تعتقديــن أنــك حامــل ،أو تخططـ ـ°Í Êنجــاب طفــل ،اسـ 
قبل استخدام هذا الدواء.
حالتك.
كنت حام¶ ً أو مرضعة  °تستخدمي  TROSYDإ °بعد استشارة طبيبك وتقييم نسبة المخاطر/الفوائد  
ِ
إذا ِ
¢
قيادة المركبات واستعمال ات
لم يتم ا°ب¶غ عن أي تأث للدواء  TROSYDع¿ القدرة ع¿ القيادة واستعمال Ð
ا°°ت.
Í

 .3كيفية استخدام TROSYD
دائما بالطريقة المذكورة   هذه 
الصيد.
النة أو حسب توجيهات الطبيب أو
استخدم هذا الدواء ً


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


ضع الدواء مر  
ت   Êاليوم )مرة   الصباح ومرة   المساء( مع رشه بالتساوي ع¿ المنطقة المراد ع¶جها.
 %1 TROSYDإســاي للجلــد ،محلــول مفيــد  عــ¶ج مناطــق الجلــد المغطــاة بالشــعر 
و ثنايــا طيــات الجلــد .كمــا يــو Õبــه لتســهيل


)الظهر والبطن والصدر( .يمكن استخدامه أيضا  ¯
وا°سطوانة المقلوبة.
ا°ستخدام ع¿ مناطق واسعة من الجسم
ً
تحذير  :تتجاوز الجرعات المحددة دون استشارة طبية.
ا°صابة.
ومكان
للعدوى
المسبب
العامل
ع¿
ا
د
اعتما
خر
تختلف مدة الع¶ج المطلوبة لتحقيق الشفاء من مريض °Ð
Í
ً
المقشــة )عــدوى فطريــة تظهــر عــ¿ شــكل بقــع نمــش بلــون قهــوة الحليــب ،وتحــدث بشــكل عــام عــ¿ الجــذع( :العــ¶ج لمدة
• النخاليــة 
 7أيام وهذه المدة عادة ما تكون كافية لتحقيق الشفاء لدى معظم 
المر. Õ
• ســعفة القــدم ) :(Tinea pedisقــد تكــون هنــاك حاجــة لمــدة اســتخدام قــد تصــل إ  6أســابيع مــن العــ¶ج خاصــة   حالــة فــرط التقــرن
كليني Þالمزمن )سماكة الجلد(.
ا°
Í

ـدوى الفطريــة 

بكتيــة( :مــدة العــ¶ج المطلــوب عــادة مــا
ـدوى
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تكون  
ب 2 Êو 4أسابيع.

تغات حديثة   خصائصه.
است طبيبك إذا تكرر التهاب الجلد أو إذا ما °حظت أي 
عند استخدامك لدواء  TROSYD
أك مما ينبغي
ا°بــ¶غ عــن حا°ت اســتخدام جرعــة زائــدة  .حالة ا°بت¶ع/التنــاول 
العر Õلــدواء  ،TROSYDاسـ 
ـت طبيبك ع¿ الفــور أو اذهب
لــم يتــم Í


الصيد.
أو
طبيبك
اسأل
الدواء،
هذا
استخدام
حول
ات
ر
استفسا
أية
لديك
كان
إذا
مستشفى.
إ أقرب

 .4
اعراض الجانبية المحتملة غ المرغوب فيها
¯
¯
اضــا جانبيــة غـ ـ مرغــوب فيهــا عــ¿ الرغــم مــن عــدم حــدوث هــذه ا°عـراض
هــذا الــدواء ،مثلــه مثــل جميــع ا°دويــة ،يمكــن أن يســبب أعر ً
الجانبية لدى الجميع.
أعـراض جانبيــة نــادرة جـ ًـدا )قــد تظهــر لــدى حـ ·ـ½ مريــض واحــد مــن بـ  
ـ 10000 Êمريــض( التهــاب موضعــي خفيــف وعابــر للجلــد   .حالــة
وجود أعراض حساسية )فرط الحساسية( يصبح من 
الàوري التوقف عن استخدام هذا الدواء

والبحــث عــن عــ¶ج آخــر مناســب .إن ا°متثــال ل¶Íرشــادات الــواردة  هــذه النـ ـة الداخليــة يقلــل مــن خطــر حــدوث أعـراض جانبيــة غـ ـ
مرغوب فيها.
ا°عـراض الجانبيــة غــ المرغــوب فيهــا ،بمــا  ذلــك ¯
ظهــور أعـراض جانبيــة غــ مرغــوب فيهــا :إذا مــا ظهــرت لديــك أي مــن ¯
ا°عـراض غ



المدرجة   هذه 
الصيد .
النة ،توجه إ طبيبك أو

¯

ا°بــ¶غ الوطـ ـ½ عــ¿ عنــوان الموقــع · Í
ا°بــ¶غ عــن ا°عـراض الجانبيــة غـ ـ المرغــوب فيهــا مبـ 
و Çعــ¿
يمكنــك ً
ـاً ãة عـ ـ نظــام Í
أيضــا Í
ا°لكــ 

ا· °ننت .www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili
شبكة Í
يمكنك بهذا ا°ب¶غ عن ¯
ا°عراض الجانبية غ المرغوب فيها المساعدة 
توف مزيد من المعلومات حول س¶مة هذا الدواء.

Í
 

 .5كيفية حفظ TROSYD
احفظ هذا الدواء بعيدا عن أنظار ¯
ا°طفال ومتناول أيديهم.
ً
 °تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الص¶حية المدون ع¿ العبوة.
¯

المع½ .
خ من نفس الشهر
يش تاريخ انتهاء الص¶حية إ اليوم ا °


 °يحتاج هذا الدواء إ أية ãوط خاصة لحفظه.

ـد عــن كيفيــة
 °تتخلــص مــن أي دواء عــن طريــق ســكبه أو إلقائــه   ميــاه الـ
ـàف الصحــي أو النفايــات المليــة العاديــة .اســأل الصيـ 
¯
ال½ لم تعد تستخدمها .هذا ¯

·
ا°مر سوف يساعد  حماية البيئة.
التخلص من ا°دوية 
¯

من المهم أن تكون المعلومات الخاصة بهذا الدواء متاحة  جميع ا°وقات ،لذلك احتفظ بكل من علبة الدواء 
والنة الداخلية.
 .6محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى
ما يحتوي TROSYD
إساي:
الجلد
 1جرام من محلول

المادة الفعالة :التيوكونازول 10 :ملجم
مكونات أخرى :آيزوبروبيل ميستات ،كحول ¯
ا°يزوبروبيل

وصف شكل  TROSYDوما هي محتويات العبوة
إساي للجلد ،محلول.

ساي تحتوي ع¿  30جرام من المحلول %1
زجاجة Í
ا °
الجهة صاحبة الت¹يح بطرح هذا الدواء  
اسواق
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