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هيدروكورتيسونتريمب

الكزيمة الخفيفة
لعالج حاالت إ
ولدغات ش
الح�ات والحروق الشمسية

«هيدروكورتيسون تريمب» هو كري م/مرهم يحتوي عىل ي ز
خاص عدة أنواع
كورت�ون خفيف ويمكن استعماله لعالج عدة مشاكل جلدية،
وبشكل ٍّ
ٍ
ن
ز
عد إضافةً مفيد ًة إىل صيدليتك الم�لية.
مختلفة من إالكزيمة والحكة .ولذلك يُ ُّ
أ
ت
وغ� ُم عدية .وعاد ًة ما يظهر
إالكزيمة
ال� عاد ًة ما تكون طويلة المد ي
مصطلح ٌ
ٌ
جامع يُ طلق عىل عدة حاالت من االلتهاب الجلدي السطحي ي
أ
ف
واحد أو ث
ش
ش
أسباب عديدة مثل العوامل الوراثية ،أو
وتق� الب�ة .للإ كزيمة
صغ�ة ،سماكة ي� الجلدُّ ،
أك� من الع راض مثل :احم رار ،نتوءات ،بثور ي
ٌ
ٌ
مالمسة ش
ُسم ى إكزيمة ال َّت ماس .ويهدف عالج إالكزيمة إىل تخفيف التهاب الجلد
الب�ة لمواد معينة مثل معدن النيكل والمن ظِّفات ،وعندها ت َّ
للب�ة .أهم أ
ض
وشفاء الطبقة الخارجية ض
ت
يز
ُطب ق عىل ش
المت�رة أو الضعيفة ش
الب�ة.
والمستح�ات
الكورت�ون
الدوية المستخدمة هي
ال� ت َّ
ِّ
المطرية ي

يوقف االلتهاب ويخفف التو ُّرم واالحمرار
«هيدروكورتيسون تريمب» هو دواء مضاد لاللتهاب والحكة يُ باع
من دون وصفة طبية ،وهو عالج ممتاز ألنواع مختلفة من إالكزيمة
الخفيفة ولدغات ش
الح�ات والحروق الشمسية.

ح َّك ة

حرق

كيفيةاستعمال«هيدروكورتيسون»
ض
المستح� عىل المنطقة المصابة َّكل صباح
ت َُم ُّد طبقة رقيقة من
ومساء ،أو حسب تعليمات الطبيب .وبعد  3إىل  4أيام يمكن عاد ًة
تقليل عدد م رات استعمال «هيدروكورتيسون تريمب» بحيث
للب�ة .إذا لم تتحس ن أ
مطر ش
الع راض
َّ
يستعمل بالتناوب مع كريم ٍّ
بعد أسبوع ،يرجى استشارة طبيبك .اق رأ هذه ش
الن�ة بدقة.

ألم

م ضاد ل الل ته اب والح كة

كريم ومرهم «هيدروكورتيسون تريمب»  %1هو دواء يمكنك ش�اؤه من الصيدلية بدون وصفة طبية .يجب عدم استعماله أ
للطفال دون عمر
ض
ين
الس ي ن
للعين�.
المستح�
نت� إال وفق إرشادات الطبيب .تج َّن ب مالمسة
َّ
االتصالTrimb Healthcare, Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm, 08 – 12 13 52 00, info@trimb.se :

