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ية للجلد ا�لتهابات الفطرية والبكت��

ة الداخليــة - معلومــات للمســتخدم النــ 

ة بانتبــاه قبــل اســتخدام هــذا الــدواء �	نهــا تحتــوي عــ� معلومــات مهمــة بالنســبة  اقــرأ كاملمحتــوى هــذه النــ 

لك.

. ك طبيبك أو الصيد�� ة أو كما يخ�� � هذه الن 
استخدم هذا الدواء دائًما كما هو موصوف ��

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

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

ة،  � هــذه النــ 
� ذلــك ا�²عــراض غــ�� المدرجــة ��

• إذا مــا أصبــت بــأي مــن ا�²عــراض الجانبيــة غــ�� المرغــوب فيهــا، بمــا ��

. انظر الفقرة 4. توجه إ� طبيبك أو الصيد��

ة من الع¸ج. ة قص�� ̧حظ أي تحسن أو ما إذا �حظت تفاقم ا�²عراض بعد ف�¹ • توجه إ� طبيبك إذا لم ت

ة: محتويات هذه الن 
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1. ما هو الدواء TROSYD وفيما يُستخدم

� تُســتخدم لعــ¸ج ا�لتهابــات الجلديــة 
يحتــوي TROSYD عــÀ مــادة التيوكونــازول الفعالــة المضــادة للفطريــات والــ¾¹

� تسببها الفطريات مثل:
ال¾¹

• التهاب الفطر الجلدي الناجم عن الفطريات الجلدية والخمائر والفطريات ا�²خرى الحساسة للتيوكونازول

يا الـ غرام Gram الموجبة الحساسة للدواء � تسببها بك�¹
• العدوى الجلدية (التهابات الجلد) ال¾¹

ــا  ي ــات) والمضــاد للبكت�� ــات (ضــد الفطري امــن المضــاد للفطري � ــة المختلطــة بســبب النشــاط الم�¹ • العــدوى الجلدي

يا). (ضد البكت��

ة من الع¸ج. ة قص�� ̧حظ أي تحسن أو إذا �حظت تفاقم ا�²عراض بعد ف�¹ توجه إ� طبيبك إذا لم ت

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

TROSYD تستخدم �

� مــن حساســية (شــديدة الحساســية) للمــادة الفعالــة أو �²ي مــن المكونات ا�²خــرى لهذا الــدواء المذكورة 
�Çإذا كنــت تعــا

� الفقرة 6.
��

تحذيرات واحتياطات

.TROSYD است  طبيبك أو الصيد�� قبل استخدام

ة طويلة، إ� ظهور أعراض الحساسية (فرط الحساسية). يمكن أن يؤدي استخدام ا�²دوية الموضعية، خاصة لف�¹

ا�	طفال والمراهقون

، است  الطبيب. � �Êمع ا�²طفال والمراهق TROSYD توجد بيانات مؤكدة حول س¸مة وفعالية �

TROSYDخرى و	دوية ا�	ا�

أخــ�� طبيبــك أو الصيــد�� إذا كنــت تتنــاول أو تناولــت مؤخــًرا أو قــد تتنــاول أي أدوية أخــرى. � توجد تفاعــ¸ت معروفة 

مع أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة

ــد��  ــك أو الصي ــأ�� طبيب ــل، اس ــاب طف نج Ì� � �Êــ ــل، أو تخطط ــك حام ــن أن ــة، أو تعتقدي ــ¸ً، أو مرضع ــِت حام إذا كن

للحصول عÀ المشورة قبل استخدام هذا الدواء.

� حالتِك.
إذا كنِت حام¸ً أو مرضعة � تستخدمي TROSYD إ� بعد استشارة طبيبك وتقييم نسبة المخاطر/الفوائد ��

قيادة المركبات واستعمال ا���ت

ب¸غ عن أي تأث�� للدواء TROSYD عÀ القدرة عÀ القيادة واستعمال ا��Ïت. Ìلم يتم ا�

يل).  يل (يُســمى أيًضا كحول الســيتيل ســت�� 1% و1% مســتحلب عــ� كحول السيتوســت��  TROSYD يحتــوي كريــم

يمكن أن يسبب حساسية موضعية للجلد (عÀ سبيل المثال التهاب الجلد ا�²كزيمي جراء الم¸مسة). 

. يمكن أن يسبب تهيج الجلد. � �̈ وبيل 1% للجلد يحتوي ع� جليكول ال�©  TROSYD مستحلب

TROSYD 3. كيفية استخدام

 . ة أو حسب توجيهات الطبيب أو الصيد�� � هذه الن 
استخدم هذا الدواء دائًما بالطريقة المذكورة ��

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

� المســاء) مــع تدليــك خفيــف للجلــد 
� الصبــاح ومــرة ��

� اليــوم (مــرة ��
�� � �Êضــع طبقــة رقيقــة مــن هــذا الــدواء مرتــ

ة.   Öالمصاب ومحيطه مبا

تحذير: � تتجاوز الجرعات المحددة دون استشارة طبية.

1%: ضع الدواء مع تدليك الجلد المصاب ومحيطه برفق.   TROSYD كريم

ة وتوزيعه جيــًدا لتجنب ظواهــر ا�نح¸ل  � مناطــق الثنايــا (ثنايــا الجلــد) بكميــات صغــ��
يجــب اســتخدام هــذا الــدواء ��

بالنقع.

 Àة بطبقــة متســاوية عــ  Öعبــوة يمكــن مــن خ¸لهــا وضعــه مبــا �
1% للجلــد: يتوفــر هــذا الــدواء ��  TROSYD مســحوق

ة.  Öالجلد المصاب والجلد المحيط به مبا

1% كريم 
1% مسحوق للجلد 
1% مستحلب للجلد



 À1% للجلــد: ضــع الــدواء عــن طريــق تدليكــه برفــق بأطــراف ا�²صابــع أو بمســحة قطنيــة عــ  TROSYD مســتحلب

ة.  Öالجلد المصاب والجلد المحيط به مبا

تختلــف مــدة العــ¸ج المطلوبــة لتحقيــق الشــفاء مــن مريــض �Ïخــر اعتمــاًدا عــÀ العامــل المســبب للعــدوى ومــكان 

صابة.  Ìا�

 Àشــكل بقــع نمــش بلــون قهــوة الحليــب، وتحــدث بشــكل عــام عــ Àقشــة (عــدوى فطريــة تظهــر عــ • النخاليــة الم��

. �ßالجذع): الع¸ج لمدة 7 أيام وهذه المدة عادة ما تكون كافية لتحقيق الشفاء لدى معظم المر

• ســعفة القــدم (Tinea pedis): قــد تكــون هنــاك حاجــة لمــدة اســتخدام قــد تصــل إ� 6 أســابيع مــن العــ¸ج خاصــة 

كليني�á المزمن (سماكة الجلد). Ìحالة فرط التقرن ا� �
��

ية): مدة الع¸ج المطلوب  
ازما (عدوى بكت� ري�� 
 أماكن أخرى (الجسم، ثنايا الجلد) داء المبيضات وا��
• العدوى الفطرية ��

� 2 و4 أسابيع.  �Êعادة ما تكون ب

� خصائص الجلد.
ات حديثة �� است  طبيبك إذا تكرر التهاب الجلد أو إذا ما �حظت أي تغ��

عند استخدامك لدواء TROSYD أك�  مما ينبغي

� لــدواء TROSYD، اســت  طبيبك 
�ßحالــة ا�بت¸ع/التنــاول العر �

بــ¸غ عــن حا�ت اســتخدام جرعــة زائدة. �� Ìلــم يتــم ا�

عÀ الفور أو اذهب إ� أقرب مستشفى. 

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

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

هــذا الــدواء، مثلــه مثــل جميــع ا�²دويــة، يمكــن أن يســبب أعراًضــا جانبيــة غــ�� مرغــوب فيهــا عــÀ الرغــم مــن عــدم 

حدوث هذه ا�²عراض الجانبية لدى الجميع.

� 10000 مريض) �Êأعراض جانبية نادرة جًدا (قد تظهر لدى ح¾¹ مريض واحد من ب

التهاب موضعي خفيف وعابر للجلد.

وري التوقــف عــن اســتخدام هــذا الــدواء والبحــث  �åحالــة وجــود أعــراض حساســية (فــرط الحساســية) يجــب بالــ �
��

عن ع¸ج آخر مناسب.

ة الداخلية يقلل من خطر حدوث أعراض جانبية غ�� مرغوب فيها. � هذه الن 
رشادات الواردة �� Ì̧  إن ا�متثال ل

التبليغ عن ا�	عراض الجانبية غ�� المرغوب فيها

� هــذه 
� ذلــك ا�²عــراض غــ�� المدرجــة ��

إذا مــا ظهــرت لديــك أي مــن ا�²عــراض الجانبيــة غــ�� المرغــوب فيهــا، بمــا ��

. ة، توجه إ� طبيبك أو الصيد�� الن 

� عــÀ عنــوان 
بــ¸غ الوطــ¾� Ìًة عــ�� نظــام ا�  Öبــ¸غ عــن ا�²عــراض الجانبيــة غــ�� المرغــوب فيهــا مبــا Ìيمكنــك أيًضــا ا�

www.agenziafarmaco. gov.it/it/responsabili.  نت ن�¹ Ìشبكة ا� Àع �
�Çو لك�¹ Ìالموقع ا�

� توفــ�� مزيــد مــن المعلومــات حــول 
بــ¸غ عــن ا�²عــراض الجانبيــة غــ�� المرغــوب فيهــا المســاعدة �� Ìيمكنــك بهــذا ا�

س¸مة هذا الدواء.

TROSYD 5. كيفية حفظ

احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ا�²طفال ومتناول أيديهم.

̧حية المدون عÀ العبوة.  � تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الص

. �
̧حية إ� اليوم ا�²خ�� من نفس الشهر المع¾� يش�� تاريخ انتهاء الص

� توجد احتياطات خاصة مطلوبة للتخزين.

لية العادية. � � مياه الåف الصحي أو النفايات الم��
� تتخلص من أي دواء عن طريق سكبه أو إلقائه ��

� حماية البيئة.
� لم تعد تستخدمها. هذا ا�²مر سوف يساعد ��

اسأل الصيد�� عن كيفية التخلص من ا�²دوية ال¾¹

� جميــع ا�²وقــات، لذلــك احتفــظ بــكل مــن علبــة 
مــن المهــم أن تكــون المعلومــات الخاصــة بهــذا الــدواء متاحــة ��

ة الداخلية. الدواء والن 

6. محتوى علبة الدواء ومعلومات أخرى

TROSYD ما يحتوي

%1 TROSYD كريم

 :À1 جرام من الكريم تحتوي ع

المادة الفعالة: التيوكونازول: 10 ملجم 

ات  يل، 2 أوكتيلوديكانول، شمع إس�¹ مكونات أخرى: بو�� ســوربات 60، ســوربيتان أحادي الســتيارات، كحول السيتوســت��

يل، ماء منقى. � السيتيل، كحول الب��

مسحوق TROSYD 1% للجلد

 :À100 جرام من المسحوق تحتوي ع

المادة الفعالة: التيوكونازول: 1 جرام 

سبة. ، السيليكا الم�¹ � �Êيستات المغنيسيوم، الكاول مكونات أخرى: بودرة التلك، م��

مستحلب TROSYD 1% للجلد

 :À100 جرام من المستحلب تحتوي ع

المادة الفعالة: التيوكونازول: 1 جرام 

ات  يل، زيــت جــوز الهنــد، جليــن ســت�� مكونــات أخــرى: شــمع مســتحلب، كحــول الســيتيل، كحــول الســيتيل ســت��

يل، ماء نقي. � � جليكول، كحول ب�� �Êوبالميتات، بروبيل

وصف شكل TROSYD وما هي محتويات العبوة

%1 TROSYD كريم

كريم. أنبوب 30 جرام.

مسحوق TROSYD 1% للجلد

مسحوق للجلد. زجاجة 30 جرام.

مستحلب TROSYD 1% للجلد

مستحلب للجلد. زجاجة 30 جرام.

� ا�	سواق
الجهة صاحبة الت¿يح بطرح هذا الدواء ��

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

كة المنِتجة للكريم ال 

Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri Delle Foibe, 1- 29016 Cortemaggiore (PC)

كة المنِتجة للمسحوق والمستحلب للجلد  ال 

Haupt Pharma Latina S.r.l. S.S. 156, Km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina)
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ة الداخلية �� تم تحديث هذه الن 
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