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1. Co to jest tràdzik ró˝owaty?
Rozpoznany przez lekarza dermatologa tràdzik ró˝owaty nie jest chorobà zagra˝ajàcà ˝yciu, jednak nieleczony mo˝e byç
dla Ciebie bardzo ucià˝liwy. Mimo podobieƒstwa nazw nie ma nic wspólnego z tràdzikiem m∏odzieƒczym, na który cierpià
nastolatki. Tràdzik ró˝owaty dotyka doros∏ych w wieku od 30-tego roku ˝ycia i du˝o cz´Êciej wyst´puje u kobiet. Choroba
ta polega na zaczerwienieniu skóry, poszerzeniu naczyƒ, a tak˝e na tworzeniu si´ zmian zapalnych (zaczerwienionych
miejsc, bolesnych przy dotyku). Zmiany te wyst´pujà przede wszystkim na twarzy, ale równie˝ na szyi, klatce piersiowej
i plecach.

Najcz´stsza lokalizacja zmian na twarzy
w tràdziku ró˝owatym

Przyk∏ady najcz´stszych zmian skórnych
w tràdziku ró˝owatym

zaczerwienienie
skóry

poszerzone naczynia
krwionoÊne

zmiany zapalne

zmiany zapalne
o du˝ym nasileniu

2. Jakie sà przyczyny powstawania tràdzika ró˝owatego?
Przyczyna tràdzika ró˝owatego nie jest w pe∏ni znana. Wiadomo, ˝e podstawà tej choroby jest proces zapalny
w naczyniach krwionoÊnych skóry. Jego skutkiem jest poszerzenie drobnych naczyƒ, które stajà si´ widoczne go∏ym okiem
oraz wystàpienie zaczerwienienia skóry. Mimo ˝e choroba nie jest w pe∏ni poznana, znane sà skuteczne* metody jej leczenia.
3. Co mo˝e sprzyjaç pojawieniu si´ tràdzika ró˝owatego i wp∏ynàç
na przebieg choroby?
Wydaje si´, ˝e sk∏onnoÊç do przet∏uszczania skóry, zaburzenia czynnoÊci uk∏adu pokarmowego, niedobory hormonalne
i infekcje zwi´kszajà ryzyko zachorowania na tràdzik ró˝owaty. Istnieje szereg czynników, które mogà niekorzystnie wp∏ynàç
na chorob´. Sà wÊród nich: dieta, leki, stres, wysi∏ek fizyczny i klimat. W miar´ mo˝liwoÊci, staraj si´ ich unikaç.

PONI˚SZE CZYNNIKI MOGÑ NIEKORZYSTNIE WP¸YWAå
NA PRZEBIEG CHOROBY:
Pokarmy sta∏e

Czynniki klimatyczne

•

• promienie s∏oneczne
• wysoka i niska temperatura
• nadmierna suchoÊç lub

produkty zawierajàce ocet
(np. marynaty)

• czekolada (w tym kakao)
• ser ˝o∏ty i jaja
• owoce cytrusowe

wilgotnoÊç otoczenia

• wiatr

Napoje

Stres, wysi∏ek fizyczny, leki

• goràce napoje
• kawa i mocna herbata
• alkohol

• kortykosteroidy (przede wszystkim
stosowane na skór´ twarzy)

• leki rozszerzajàce naczynia
• leki obni˝ajàce ciÊnienie krwi

4. Jakie sà fazy rozwoju tràdzika ró˝owatego?
Tràdzik ró˝owaty rozpoczyna si´ zwykle niepozornie od pojawiania si´ cz´stych rumieƒców na twarzy. Na tym etapie
choroby wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z koniecznoÊci leczenia i nie szuka jeszcze pomocy u dermatologa.
Niestety, nieleczony tràdzik ró˝owaty stopniowo przechodzi w kolejne coraz bardziej zaawansowane fazy.

I. Faza poczàtkowych objawów

II. Faza rozwoju
choroby

III. Faza
zaawansowana

(okresowo nawracajàce
rumieƒce, sta∏e
zaczerwienienie twarzy
oraz poszerzone naczynia
krwionoÊne skóry)

(Pierwsze zmiany zapalne –
zaczerwienione miejsca
bolesne przy dotyku)

(znaczne zaczerwienienie
twarzy, powi´kszenie
nosa)

5. Czy tràdzik ró˝owaty mo˝na skutecznie leczyç?
OczywiÊcie tak. Jest wiele chorób dajàcych podobne objawy, dlatego tak
wa˝ne jest prawid∏owe rozpoznanie i leczenie tràdzika ró˝owatego.
SkutecznoÊç* leczenia zale˝eç jednak b´dzie od Êcis∏ego zastosowania
si´ do zaleconej terapii. Nie ma jednak preparatów, które raz na zawsze
wyleczà chorob´. Celem terapii jest wi´c zmniejszenie i usuni´cie
istniejàcych objawów, a nast´pnie zapobieganie pojawieniu si´ nowych
zmian. Podstawowà grupà leków skutecznych* w tràdziku ró˝owatym sà
zewn´trznie stosowane leki przeciwbakteryjne, które jednoczeÊnie dzia∏ajà
przeciwzapalnie. W bardziej zaawansowanych fazach choroby stosuje si´
równie˝ leki doustne, przede wszystkim antybiotyki z grupy tetracyklin.

6. Leki stosowany zewn´trznie
Tràdzik ró˝owaty to przede wszystkim choroba o charakterze zapalnym i infekcyjnym. W zwiàzku z tym najkorzystniejsze sà
leki dzia∏ajàce swoiÊcie przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Istnieje bardzo niewielka iloÊç takich preparatów stosowanych
zewn´trznie. Sà one dost´pne tylko na recept´, a decyzj´ o ich zastosowaniu podejmuje lekarz dermatolog. Dobierze on do
ka˝dego rodzaju skóry twarzy najw∏aÊciwszà dawk´ oraz najkorzystniejsze pod∏o˝e, tak aby leczenie by∏o zarówno
skuteczne* jak i dobrze tolerowane. Preparaty te dost´pne sà zarówno w postaci kremu, ˝elu jak i delikatnej emulsji. Nale˝y
je stosowaç dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Najkorzystniej jest rozprowadziç i delikatnie wetrzeç cienkà warstw´ ˝elu,
kremu lub emulsji w umytà i dok∏adnie osuszonà skór´. Skóra pacjenta cierpiàcego na tràdzik ró˝owaty jest szczególnie
wra˝liwa, dlatego do jej mycia nale˝y stosowaç bezmyd∏owe emulsje do piel´gnacji skóry wra˝liwej (np. Cetaphil emulsja).

7. Antybiotyki stosowane doustnie
Ich dzia∏anie polega na niszczeniu bakterii oraz zmniejszaniu stanu zapalnego skóry. Takie dzia∏anie wykazujà przede
wszystkim antybiotyki doustne z grupy tetracyklin. Sà one znacznie skuteczniejsze* od leków miejscowych, ale czas ich
stosowania wynosi od 3 do 6 miesi´cy. Ich zastosowanie jest konieczne w bardziej zaawansowanych stadiach choroby i
jednoczeÊnie niektóre nowe antybiotyki z tej grupy mo˝na stosowaç w niskich dawkach co pozwala na ich lepszà tolerancj´.

8. Jak d∏ugo b´dzie trwa∏o leczenie?
Leczenie tràdzika ró˝owatego przebiega w dwóch fazach. Pierwsza jest
bardziej intensywna i polega na stosowaniu leków zewn´trznych (˝ele,
kremy, emulsje) cz´sto wraz z preparatami doustnymi. Trwa ona zwykle
oko∏o trzy miesiàce, zaÊ pierwszych efektów mo˝esz si´ ju˝ spodziewaç po
kilku (dwóch, trzech) tygodniach. Druga faza wymaga wymaga najcz´Êciej
zastosowania ju˝ tylko jednego leku – zewn´trznego, który mo˝e zapobiec
ponownemu pojawieniu si´ objawów chorobowych. W tym okresie bardzo
wa˝na jest te˝ odpowiednia piel´gnacja skóry, czyli u˝ywanie bezmyd∏owych
emulsji do piel´gnacji skóry wra˝liwej oraz odpowiednie nawil˝anie skóry
(np. Cetaphil emulsja). Ca∏y czas nale˝y równie˝ pami´taç aby ÊciÊle
stosowaç si´ do zaleceƒ lekarza dotyczàcych modyfikacji diety oraz
stosowania leków.

9. Ogólne wskazówki dotyczàce leczenia
tràdzika ró˝owatego
Na stan Twojej skóry wp∏ywa wiele czynników, dlatego wa˝ne jest, abyÊ stosowa∏ si´ do zaleceƒ lekarza. To od niego
dowiesz si´ jak post´powaç, jakie leki stosowaç i czego u˝ywaç do piel´gnacji. Konieczna zapewne b´dzie te˝ modyfikacja
Twojej diety. Pami´taj, ˝e stan skóry mogà pogorszyç urazy mechaniczne, ogniska zapalne, stres, alkohol, papierosy
àoraz infekcje.

10. Prawid∏owa piel´gnacja skóry w tràdziku ró˝owatym
Skóra z tràdzikiem ró˝owatym jest skórà wra˝liwà, wymagajàcà specjalnej piel´gnacji. Jest podatna na podra˝nienia i
dlatego wymaga stosowania preparatów, które pomogà odbudowaç jej uszkodzonà warstw´ ochronnà, a tak˝e zabezpieczà
jà przed kolejnymi podra˝nieniami. Do codziennej piel´gnacji i mycia twarzy wybieraj tylko specjalne preparaty do skóry
wra˝liwej, zawierajàce substancje nawil˝ajàce i zmi´kczajàce. Stosuj kosmetyki utrzymujàce fizjologiczne pH skóry, aby nie
niszczyç ochronnej warstwy lipidowej. Gdy si´gasz po nowy kosmetyk, sprawdê na ma∏ym fragmencie skóry czy nie
wywo∏uje podra˝nieƒ. Korzystaj z rekomendacji lekarza dermatologa – on poradzi Ci, który dermokosmetyk jest najlepszy do
mycia oraz nawil˝ania Twojej skóry. Unikaj stosowania zbyt du˝ej liczby kosmetyków

Pami´taj!
Twoja skóra wymaga ciàg∏ej i systematycznej opieki. Pierwsze efekty
mo˝na szybko zobaczyç, ale specjalne preparaty piel´gnacyjne nale˝y
stosowaç stale, nawet wtedy, gdy skóra wyglàda zdrowo.

11. Czego nale˝y unikaç w piel´gnacji skóry
z tràdzikiem ró˝owatym?

• Stosowania myde∏ lub detergentów syntetycznych, poniewa˝ dzia∏ajà
dra˝niàco i wysuszajàco oraz niszczà warstw´ ochronnà naskórka.

• Kosmetyków i leków miejscowych, które zawierajà substancje
dra˝niàce.

• Kosmetyków zawierajàcych Êrodki zapachowe, gdy˝ mogà podra˝niç
skór´.

12. Co stosowaç do mycia i piel´gnacji skóry z tràdzikiem ró˝owatym?
Preparatem, rekomendowanym przez dermatologów na ca∏ym Êwiecie, do codziennej piel´gnacji i mycia twarzy jest
Cetaphil emulsja. Zosta∏ on gruntownie przebadany, równie˝ w testach porównujàcych go do innych preparatów.
Wszystkie badania potwierdzajà jego doskona∏à tolerancj´.
Jest delikatny i wygodny w codziennej piel´gnacji, nie zawiera myd∏a ani innych dra˝niàcych substancji, nie wymaga
dodatkowego stosowania wody.

ZAPAMI¢TAJ

• LEK STOSOWANY ZEWN¢TRZNIE (˝el, krem, emulsja) POWINIEN BYå U˚YWANY DWA RAZY DZIENNIE (RANO I WIECZOREM).
• ROZPROWADZAJ I DELIKATNIE WCIERAJ CIENKÑ JEGO WARSTW¢ W UMYTÑ
I DOK¸ADNIE OSUSZONÑ SKÓR¢.

• ANTYBIOTYK DOUSTNY POWINIEN BYå STOSOWANY DOK¸ADNIE TAK JAK ZALECI¸ LEKARZ
• STOSUJ TYLKO TE KOSMETYKI, KTÓRE ZALECI¸ CI TWÓJ LEKARZ DERMATOLOG.
• POPRAWY MO˚ESZ SI¢ JU˚ SPODZIEWAå PO KILKU TYGODNIACH LECZENIA, ZAÂ USTÑPIENIA WI¢KSZOÂCI OBJAWÓW PO 3-4
MIESIÑCACH. JEÂLI UZNASZ WTEDY, ˚E CHOROBA JEST WYLECZONA I PRZESTANIESZ STOSOWAå LECZENIE, TWOJE OBJAWY

MOGÑ POWRÓCIå! DZIEJE SI¢ TAK DLATEGO, ˚E TWOJA CHOROBA MA
CHARAKTER PRZEWLEK¸Y.

•ABY UNIKNÑå PONOWNEGO POJAWIENIA SI¢ OBJAWÓW TRÑDZIKA
RÓ˚OWATEGO, REGULARNIE STOSUJ LEK, KTÓRY ZALECI CI TWÓJ LEKARZ
DERMATOLOG, PIEL¢GNUJ SKÓR¢ ODPOWIEDNIM DERMOKOSMETYKIEM
ORAZ UNIKAJ CZYNNIKÓW ZAOSTRZAJÑCH CHOROB¢.

ZALECENIA LEKARZA:
Nazwa leku:
Lek nale˝y stosowaç

razy dziennie

Nazwa leku:
Lek nale˝y stosowaç

razy dziennie

Nazwa leku:
Lek nale˝y stosowaç

razy dziennie

* Przez skuteczne leczenie rozumiemy takie leczenie, które u wi´kszoÊci
pacjentów pozwala na znaczàce zmniejszenie bàdê ca∏kowite ustàpienie
objawów choroby.

Galderma Polska Sp. z o.o.,
ul. ¸àczyny 4, 02-820 Warszawa
tel. (22) 331 21 80,
faks (22) 331 05 41
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