
راهنماي معالجه گال (اسکابیز)

 (Persisch) فارسى

دوش يم هدافتسا نآ هيلع رب هك تسا ينامرد ٪5 ومويب-نيرتمرپ مرك ، يدنوپ 18 تنوفع زا تظافح نوناق قبط
 هتفرگ رارق تاماقم دييأت دروم و هدش شيامزآ لاردف تسيز طيحم سناژآ طسوت (Sarcoptes scabiei) لاگ ياه هنك

لطا.(B-No. B-0305-00-00) هدش هداد شرافس ينوفع دض تسا
اعا

ت

والدین عزیز، بیماران عزیز،
شما یا فرزندتان مورد حمله هیره خارشى گال (جرب) قرار گرفته اید. پزشک معالج تان کرم پرمترین بیومو تجویز نموده است. هیره خارشى گال یا جرب در اصطالح پزشکى، 

اسکابیز نیز نامیده مى شود.

قطعاً نگرانید و مى خواهید بدانید چگونه مى توانید از شر این موجودات مزاحم خالص شوید. به این دلیل اطالعاتى گردآوري نموده ایم که به شما در شناختن اسکابیز و استفاده 
صحیح از کرم پرمترین- بیومو کمک خواهد کرد.

اسکابیز چیست؟
طول هیره اسکابیز، فقط 0/3 تا 0/4 میلیمتر است که با آرواره قوي خود، تونلهاي کوچکی در سطحیترین الیه پوست انسان ایجاد میکند. نواحی خاصی از بدن مانند دست و 

پا، آرنج و ناحیه تناسلی بیشتر به اسکابیز مبتال میشود. نقاط مورد ابتال، دچار خارش شدید میشود که این خارش شبها و در گرماي رختخواب شدت مییابد. این تونلهاي 
غیر منظم را میتوان با چشم غیرمسلح و یا با ذرهبین دید که غالباً به شکل پرانتز است.

  
بر اثر ایجاد عفونت در نقاط داراي خارش و یا به دلیل خاراندن این نقاط، معموال” جوشدانههاي پوستی کشیده و یا تاول ایجاد میشود که بعدها ممکن است تبدیل به پوسته 
سخت شود. اگر شما یا فرزندتان مبتال به گال شده اید، دلیل آن غالباً عدم رعایت بهداشت شخصی نیست. براي این انگلها سن، نظافت و یا موقعیت اجتماعی انسانها تفاوتی 

ندارد اما رعایت موازین بهداشتی، براي دفع مستمر این موجودات مزاحم بسیار مهم است. راهنمائیهاي مربوطه را ذیًال مالحظه کنید.  

سرایت اسکابیز چگونه انجام میشود؟
هیره اسکابیز از طریق تماس مستقیم پوست از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود. معموًال اولین عالئم بیماري ، 2 تا 6 هفته پس از سرایت ظاهر میشود که این مدت در 

صورت ابتالي مجدد، کوتاهتر است. در محلهاي عمومی مانند مدرسه، کودکستان، پرورشگاه، خانه سالمندان و محل نگهداري بیماران ناتوان، امکان شیوع این بیماري بیشتر 
است، بهویژه در صورتی که از سالنهاي خواب مشترك استفاده شود. انتقال از طریق ملحفه، پارچه مبل و یا پتو بهندرت امکانپذیر است. هیره اسکابیز میتواند در خارج از بدن، 

به مدت سه تا چهار روز و در شرایط مرطوب و سرد به مدت طوالنیتري زنده بماند.

کرم پرمترین- بیومو® از طبیعت الهام گرفتهاست
ماده مؤثر موجود در کرم پرمترین-  بیومو، پرمترین است که نتیجه فراوري ماده طبیعی موجود در گل داودي است. بدینسان

ماده اي تولید شده است که هیرهها را به طور قابل اطمینانی از بینمیبرد و در عین حال با بدن انسان کامًال سازگار است.   مصرف کرم 5% پرمترین- بیومو ®



تسا دوجوم زین ام ینامرد تاکن
www.biomopharma.de تسا یریگراب هدامآ.

MADE
IN
GERMANY

Josef-Dietzgen-Straße 3

53773 Hennef

Telefon 02242/8740-0

Fax 02242/8740-499

www.biomopharma.debiomo® pharma GmbH

کرم را به کل بدن، از جمله گردن، پشت گردن، کف دست و کف پا بمالید. ●

هنگام مالیدن کرم، دقت کنید که بین انگشتان دست و پا (همچنین زیر ناخن دست و پا)، مچ دست، آرنج، زیر بغل، بخش خارجی اندامهاي تناسلی و نشیمنگاه با  ●
دقت کامل به کرم آغشته شود. 

دستان خود را بعد از استفاده از کرم یا در تمام مدت قرار گرفتن در معرض شستشو ندهید در غیر اینصورت باید مجدداً کرم را به محلهاى شسته شده بزنید. اگر دستکش  ●
نخى بپوشید عملى است. این مى تواند براى کودکان بسیار مفید باشد. اگر در حین درمان مجبور شوید به توالت بروید ، هنوز هم مى توانید دستکش هاى الستیکى را روى 

دستکش هاى نخى قرار دهید.

کرم باید حداقل هشت ساعت، مثًال تمام طول شب، روي پوست بماند تا تأثیر کند.  ●

پس از پایان این مدت بایستی دوش بگیرید و یا پوست بدن را با آب و صابون بشوئید. توصیه میشود پس از شستشوي بدن و پاك کردن کرم، از کرمهاي مراقبتی  ●
پوست استفاده کنید یا با روغنهاي مخصوص حمام کنید. مراقبت از پوست باعث تقویت روند بازگشت به حالت عادي نقاطی از پوست است که معموًال بر اثر بیماري 

دچار خشکی میشود. 

قاعدتاً یک بار استفاده از این دارو کافی است. در صورت عدم بهبود کامل و یا در صورت ابتالي مجدد به اسکابیز، میتوان مداوا را پس از گذشت حدود 14 روز تکرار  ●
کرد. 

پس از دو هفته و پس از چهار هفته به پزشک مراجعه کنید تا پوست شما را از لحاظ میزان بهبود و یا کانالهاي جدید هیره اسکابیز معاینه کند.  ●

 حتی اگر هیرههاي اسکابیز پس از معالجه موافقتآمیز از بینرفته باشند، معموًال خارش پوست به مدت چند روز یا چند هفته ادامه مییابد. پزشک معالجتان میتواند  ●
براي کاهش خارش، داروي ضد خارش تجویز نماید. 

کسانی که با شما تماس نزدیک دارند، بایستی از لحاظ ابتال به گال مورد معاینه و در صورت مشکوك بودن به ابتال به گال، مورد مداوا قرار گیرند. در موارد خاص، مثًال  ●
در خانواده و یا اماکن عمومی بهتر است که اشخاصی که نشانه ظاهري ابتال به گال ندارند، نیز مداوا شوند. در این زمینه با پزشک معالج خود، مشورت کنید.

چه کار دیگري میتوانید انجام دهید؟ 
باید ناخن ها را کوتاه نگه داشته و آنها را با دقت تمیز کنید ، زیرا آنها مخفیگاه پاتوژن ها هستند و اگر خارش شدید باشد مى تواند منجر به آسیب  ●

شود.
● 
لباس ها ، مالفه ها و حوله ها را روزانه در مدت 4 روز عوض کنید و آنها را حداقل در 60 درجه سانتیگراد بشویید. ●
● 
منسوجات را مى توان با شستشوى دستگاه حداقل 60 درجه سانتیگراد از گرد و غبار پاك کرد. ●
● 
لباسهایى که حداقل در دماى 60 درجه سانتیگراد قابل شستشو نیستند و سایر موارد مانند ب- اسباب بازى یا کفش مخمل خواب دار باید به مدت  ●

چند روز در یک کیسه پالستیکى بسته نگهدارى شود.
● 
فرشها و روفرشى ها باید به شدت وکیوم شوند. این معموالً براى از بین بردن مایت هایى که در اطراف خانه پراکنده شده اند کافى است. ●
● 
از لباسشویى ، حوله ، بالش ، پتو ، شانه و غیره از افراد دیگر در خانه استفاده نکنید. ●
● 
عوامل کنترل آفات (سموم دفع آفات) در خانه مفید نیستند. ضد عفونى کننده ها در برابر کنه هاى گال بى اثر هستند. ●

.دينك تروشم دوخ كشزپ اب ، ديراد يصاخ لاspecifi c س رگا .تسين يكشزپ هرواشم نيزگياج هجو چيه هب و تسا هدش هئارا يناسر عالطا يارب طقف روشورب نيا ياوتحم :هجوت

حداقل بھ مدت 8 ساعت، مثال” تمام طول شب صبر کنید 
تا کرم تأثیر کند. 

کرم 5% پرمترین- بیومو کرم را بھ کل بدن، بھ غیر از 
سر و صورت بمالید.

 و رس دیناوت یم امش .دیلامب ندب یور ار مرک
 نیا رد هکنیا رگم دینک فذح ار دوخ تروص
.دشاب هتشاد دوجو لاگ تمسق

آبکشی   تأثیر  کرم زدن


