Български (Bulgarisch)

Терапевтични съвети за лечение на скабиес
Скъпи родители, скъпи пациенти,
При Вас или Вашето дете е установено заразяване с акари на краста и за лечение на скабиес (краста) – инфекция
от кожни акари – са Ви преписани ivermectin-biomo 3 mg таблетки. На професионален език наименованието на
заразяването с акари на краста е скабиес. За да можете успешно и бързо да лекувате това заболяване, моля,
спазвайте препоръките на Вашия лекар, както и следващата обща информация.
Какво представлява скабиес?
Акарите на скабиес са с размери от само около 0,3 – 0,4 mm, но със силните си челюсти те издълбават тунелчета
в най-горния слой на човешката кожа. При това акарите предпочитат определени зони на тялото, като напр.
дланите и ходилата, лактите и срамната област. По заразените места се появява силен сърбеж, особено нощем
в затопленото легло. С невъоръжено око или лупа могат да се разпознаят тунелчета с неправилна форма, често
като запетая. Поради възпалителни реакции и разчесване на сърбящите места се образуват възелчета, найчесто с продълговата форма, или мехурчета, които по-късно могат да образуват коричка. Ако Вие или детето
Ви сте заразени с акари на скабиес, това най-често не е последствие от липса на лична хигиена. Паразитите
не правят разлика по възраст, чистоплътност или положение на човека. Несъмнено хигиенните мерки са много
важни, ако желаете да отстраните трайно напастта. Указания в тази връзка ще намерите в следващия текст.
Как се осъществява предаването на скабиес?
Акарите на скабиес се предават от човек на човек при близък кожен контакт. След предаването обикновено
минават 2 – 6 седмици, при повторно заразяване дори по-малко, докато се забележат първите признаци. Преди
всичко в заведения за общо ползване, като напр. училища, детски градини, домове за деца, възрастни и хора
с увреждания, понякога е възможна честа поява. Това важи особено при общо ползване на места за спане. В
редки случаи е възможно предаване чрез спално бельо, тапицерия или вълнени одеяла. Извън тялото акарите
на скабиес могат да преживеят 3 – 4 дни, при студен и влажен климат дори значително по-дълго.
Как се прилага ivermectin-biomo 3 mg?
ivermectin-biomo 3 mg таблетки с активната съставка ивермектин се дозират
индивидуално според телесното тегло (0,2 mg на kg телесно тегло). Вашият лекар
или аптекар ще изчисли и ще Ви съобщи необходимия брой таблетки, които трябва
да се приемат.
Приемайте предписаното Ви от лекаря количество таблетки наведнъж с вода на
гладен стомах. Два часа преди и след приема на таблетките не се хранете, тъй като
не е известно как храната влияе върху усвояването на лекарството в тялото.
За деца под 6 години таблетките трябва да се натрошат преди поглъщане.
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Кога трябва да приемате таблетките?
Таблетките могат да се приемат по всяко време на деня. Приемайте изчисленото за
Вас количество таблетки на гладен стомах. 24 часа след приема Вие можете отново
да ходите на работа, а децата могат отново да ходят на детска градина или училище.
Какво трябва да вземете под внимание преди приема?
Поддържайте ноктите на ръцете и краката си възможно най-къси и старателно ги
почиствайте. Дългите нокти могат да предложат укритие на акарите на скабиес.

Кои други хигиенни мерки са важни за успеха на лечението?
Смяна на дрехите
Едновременно с приема на таблетките непременно облечете чисти дрехи. В носените
дрехи е възможно да се намират кожни люспи и акари на скабиес.
След лечението в продължение на минимум 4 дни използвайте чисти хавлии и носете
чисти дрехи. Освен това на сутринта след лечението сменете спалното бельо.
Правилно пране
Спалното бельо и използваните през последните 4 дни хавлии и бельо трябва да се изперат на минимум 60
°C в пералня. Моля, съхранявайте всички дрехи, които сте носили и които не могат да бъдат изпрани съгласно
указанията (на минимум 60 °C), както и предмети за по-продължителен контакт с тялото (маншет за мерене на
кръвно налягане, обувки, плюшени играчки и др.) за 72 часа в добре затваряща се пластмасова торба на сухо,
топло място (при минимум 21 °C).
Дрехи, които не се перат на 60 °C, могат да се дадат на химическо чистене. Чисти, прани дрехи можете да
обличате без колебание.
Други предмети
Дюшеци, тапицирани мебели, възглавници и килими трябва старателно да се почистят веднъж с прахосмукачка
(след това непременно сменете, респ. почистете щателно филтъра). Всички останали подови настилки, както и
мебели трябва да се почистят веднъж мокро.
Прилагане на препарати за борба с вредители (пестициди или инсектициди) в домакинството не е нито разумно,
нито целесъобразно. Дезинфектантите са напълно неефективни срещу акарите на скабиес.
Какво трябва непременно да се вземе под внимание след лечението?
Еднократно използване на ivermectin-biomo 3 mg таблетки обикновено е достатъчно. Типичният за заболяването
скабиес сърбеж обикновено продължава още няколко дни до няколко седмици.
Междувременно можете да вземете мерки за грижа за кожата с цел намаляване на сърбежа (напр. да използвате
овлажняващи кремове). При силно изразен сърбеж лекарят може да Ви предпише също облекчаващи сърбежа
препарати.
Контактните лица трябва ли също да се лекуват?
Лицата, които живеят в същото домакинство, т.е. по принцип всички членове на семейството, както и всички
други имали близък контакт лица, също трябва непременно да се лекуват, независимо от това дали усещат
или не симптоми като кожни изменения или сърбеж. Вашият лекар трябва да определи кой трябва също да
бъде лекуван.
Забележка: Съдържанието на тази брошура служи само за информация и в никакъв случай не може да
замести консултацията с лекар. Ако имате специални въпроси, моля, посетете Вашия лекар.
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Налични са и нашите съвети за терапия
www.biomopharma.de готов за изтегляне.
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