
Română (Rumänisch) 

Indicaţii terapeutice cu privire la tratamentul scabiei 

Dragi părinţi, dragi pacienţi,
La dvs. sau la copilul dvs. a fost constatată o infestare cu sarcoptul râiei și pentru tratamentul scabiei (râie), al unei 
infectări cu acarieni, v-au fost prescrise tablete de ivermectin-biomo 3 mg. În limbaj de specialitate, infestarea 
cu sarcoptul râiei se numeşte scabie. Pentru a putea trata rapid și eficient această boală, vă rugăm să respectați 
recomandările medicului dvs. precum și următoarele informații generale.

Ce este scabia?
Acarienii de tip sarcoptul scabiei au o dimensiune de doar 0,3 - 0,4 mm şi sapă cu pedipalpii lor puternici mici 
galerii în stratul superior al pielii omului. Acarienii preferă anumite părţi ale corpului, cum ar fi, de exemplu, mâinile 
şi picioarele, pliurile cotului sau zona pubiană. În anumite zone, mâncărimea se accentuează, în special noaptea, 
prin expunerea la căldura patului. Galeriile neregulate, adesea în formă de virgulă se pot detecta cu ochiul liber 
sau cu o lupă. Reacţiile inflamatorii şi scărpinarea zonelor infestate provoacă papule, de cele mai multe ori cu 
formă alungită, sau băşici, care ulterior pot forma cruste. În cele mai multe cazuri, situaţia în care dumneavoastră 
sau copilul dumneavoastră este infestat cu acarienii scabiei nu este cauzată de igiena personală precară. Paraziţii 
afectează indiferent de vârsta, gradul de curăţenie sau statutul persoanei. În orice caz, măsurile de igienă sunt foarte 
importante în cazul în care doriţi eliminarea definitivă a paraziţilor. Indicaţii în acest sens se găsesc în textul de mai 
jos.

Cum are loc transmiterea scabiei?
Acarienii scabiei se transmit de la persoană la persoană, prin contactul intens cu pielea. De regulă, după transmi-
tere, primele semne apar în 2 până la 6 săptămâni sau chiar mai devreme. În special în cazul colectivităţilor, cum 
ar fi şcolile, grădiniţele, căminele pentru copii, vârstnici şi în căminele de îngrijire, cazurile pot apărea uneori mai 
frecvent. Acest lucru se aplică mai ales, dacă locurile de dormit sunt utilizate în comun. În cazuri rare, este posibilă 
şi transmiterea prin intermediul aşternuturilor, al pernelor sau al păturilor. Acarienii scabiei pot supravieţui 3-4 zile în 
afara corpului, însă pot rezista semnificativ mai mult timp în cazul unui climat rece şi umed. 

ivermectin-biomo 3 mg se va utiliza după cum urmează
Tabletele de ivermectin-biomo 3 mg cu substanța activă Ivermectin vor fi dozate indi-
vidual, în funcție de greutatea corporală (0,2 mg per kg corp). Medicul sau farmacistul 
dvs. vă va calcula și comunica numărul de tablete necesar.

Numărul de tablete prescris de medic trebuie luat deodată, cu apă, pe stomacul gol. Nu 
mâncați timp de două ore înainte și după înghițirea tabletelor, pentru că nu se cunoaște 
modul în care alimentele influențează absorbția medicamentului în organism. 

Pentru copii mai mici de 6 ani se recomandă sfărâmarea tabletelor înainte de înghițire.

Când ar trebui să luați tabletele?
Puteți lua tabletele în orice moment al zilei. Luați numărul de tablete care v-a fost cal-
culat pe stomacul gol. La 24 de ore după administrare puteți merge din nou la serviciu 
sau copiii pot frecventa din nou grădinița sau școala.

Ce trebuie să aveți în vedere înainte de administrare?
Tăiați unghiile de la mâini și de la picioare pe cât posibil de scurte și curățați-le cu 
atenție. Unghiile lungi pot oferi o ascunzătoare sarcoptului scabiei.
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Ce alte măsuri de igienă sunt importante pentru succesul terapiei?

Schimbarea îmbrăcămintei
Simultan cu înghițirea tabletelor, schimbați neapărat îmbrăcămintea cu alta curată. În 
îmbrăcămintea purtată se pot găsi scuame și sarcopți ai scabiei.
Ulterior tratamentului, utilizați timp de cel puțin 4 zile prosoape curate și purtați îm-
brăcăminte curată. Suplimentar, dimineața, după administrarea tratamentului, schim-
bați lenjeria de pat.

Spălarea corectă 
Lenjeria de pat, prosoapele și lenjeria de corp utilizate în ultimele 4 zile trebuie spălate în mașina de spălat la cel 
puțin 60°C. Toate articolele de îmbrăcăminte pe care le-ați purtat și care nu sunt lavabile conform specificațiilor 
(la cel puțin 60°C), precum și obiectele care au fost în contact mai îndelungat cu corpul (manșeta tensiometrului, 
încălțăminte, jucării de pluș etc.) vă rugăm să le depozitați timp de 72 de ore într-un sac din material plastic bine 
închis, într-un loc uscat și cald (la cel puțin 21°C). 

Îmbrăcămintea care nu este lavabilă la 60°C o puteți preda de asemenea la o curățătorie chimică. Puteți purta fără 
nicio rezervă lenjerie curată.

Alte obiecte
Este recomandabil ca saltelele, tapițeria mobilierului, pernele și covoarele să fie curățate temeinic cu aspiratorul 
(ulterior înlocuiți neapărat filtrul, respectiv curățați-l). Este bine ca pardoselile, precum și piesele de mobilier să fie 
curățate cu o lavetă umedă.

Utilizarea în gospodărie a unor agenți de combatere a dăunătorilor (pesticide sau insecticide) nu este nici adecvată 
și nici eficace. Agenții de dezinfectare sunt complet ineficienți împotriva sarcopților scabiei. 

Ce trebuie respectat neapărat în zilele de după efectuarea tratamentului?
O administrare unică a tabletelor de ivermectin-biomo 3 mg este de regulă suficientă. Senzația de mâncărime tipică 
îmbolnăvirii cu scabie mai durează de regulă câteva zile până la câteva luni.

Între timp puteți adopta măsuri de îngrijire a pielii, care să amelioreze senzația de mâncărime (de ex. cu creme hidra-
tante). În cazul în care senzația de mâncărime este deosebit de accentuată, medicul vă poate prescrie de asemenea 
și preparate pentru calmarea acesteia.

Este necesară tratarea de asemenea și a persoanelor de contact?
Persoanele care trăiesc în aceeași gospodărie, așadar de regulă toți membrii familiei precum și toate celelalte 
persoane de contact ar trebui să aplice neapărat același tratament, indiferent dacă au sau nu simptome gen modi-
ficări ale pielii sau senzație de mâncărime. Este bine ca medicul să stabilească persoanele cărora să li se admi-
nistreze de asemenea tratamentul.

Indicaţie: Conţinutul acestei broşuri serveşte exclusiv în scopuri informative şi nu poate înlocui în niciun caz consi-
lierea medicală. În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați medicului dvs.

Sfaturile noastre de terapie sunt, de asemenea, 
disponibile www.biomopharma.de gata pentru descărcare.
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