Türkçe (Türkisch)

Uyuz tedavisi için tedavi bilgileri
Sevgili ebeveynler ve hastalar,
size veya çocuğunuza uyuz akarı istilası teşhisi konuldu ve deri akarlarının neden olduğu bir enfeksiyon olan
uyuzun tedavisi için İvermectin-biomo 3 mg tablet reçete edildi. Uzmanlık dilinde uyuz akarı istilası uyuz olarak da
adlandırılır. Bu hastalığı başarılı ve hızlı bir şekilde tedavi etmek için lütfen doktorunuzun tavsiyelerine ve aşağıdaki
genel bilgilere uyun.
Uyuz nedir?
Uyuz akarları sadece 0,3-0,4 mm boyutlarındadır ve güçlü çenelerini kullanarak insan derisinin üst tabakasına küçük
tüneller kazarlar. Akarlar tarafından, örneğin eller ve ayaklar, dirsekler veya kasık bölgesi gibi vücudun belirli bölgeleri
tercih edilir. İstila edilen bölgeler, özellikle geceleri yatak sıcakken çok kaşınır. Çıplak gözle veya büyüteçle, düzensiz,
genellikle virgül şeklindeki kanallar görülebilir. Enflamatuar reaksiyonlar ve kaşınan bölgelerin kaşınması genellikle
uzun nodüller ve hatta daha sonra kabuklanabilen kabarcıklarla sonuçlanır. Siz ya da çocuğunuz uyuz akarlarının
istilasına uğradıysanız, bu genellikle kötü kişisel hijyenin bir sonucu değildir. Parazitler kişinin yaşı, temizliği ya da
konumu arasında hiçbir ayrım yapmaz. Ancak, baş belalarını kalıcı olarak ortadan kaldırmak istiyorsanız hijyen önlemleri çok önemlidir. Aşağıdaki metinde bu konuda bilgiler bulacaksınız.
Uyuz nasıl bulaşır?
Uyuz akarları yoğun cilt teması yoluyla insandan insana bulaşır. Bulaşmadan sonra, ilk belirtilerin görünür hale gelmesi genellikle 2-6 hafta veya yeniden istila durumunda daha kısa sürer. Özellikle okullar, anaokulları, çocuk, yaşlı
bakım evleri ve huzurevleri gibi ortak kullanım alanlarında bazen bu tür vakalara sıkça rastlanabilmektedir. Bu durum
özellikle uyku alanlarının ortak kullanılması durumunda geçerlidir. Yatak çarşafları, döşemeler veya yün battaniyeler
yoluyla bulaşma nadir durumlarda mümkündür. Uyuz akarları vücut dışında 3-4 gün, soğuk ve nemli iklimlerde ise
çok daha uzun süre hayatta kalabilir.
İvermectin-biomo 3 mg nasıl kullanılır?
İvermektin etkin maddeli İvermectin-biomo 3 mg tabletler vücut ağırlığına göre ayrı ayrı
dozlanır (kg vücut ağırlığı başına 0,2 mg). Doktorunuz veya eczacınız almanız gereken
tablet sayısını hesaplayacak ve size söyleyecektir.
Doktorunuz tarafından reçete edilen sayıda tableti tek seferde aç karnına su ile alınız.
Tabletleri almadan önceki ve sonraki iki saat boyunca herhangi bir yiyecek yemeyin
çünkü yiyeceklerin ilacın vücuttaki emilimini nasıl etkilediği bilinmemektedir.
6 yaşından küçük çocuklar için tabletler yutulmadan önce ezilmelidir.
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Tabletleri ne zaman almalısınız?
Tabletleri günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz. Sizin için hesaplanan tablet sayısını
aç karnına alın. Tabletleri aldıktan 24 saat sonra işe geri dönebilirsiniz veya çocuklar
anaokuluna veya okula geri dönebilir.
Tabletleri almadan önce ne yapmalısınız?
El ve ayak tırnaklarınızı mümkün olduğunca kısa tutun ve iyice temizleyin. Uzun tırnaklar
uyuz akarı için saklanma yeri sağlayabilir.

Tedavinin başarısı için başka hangi hijyen önlemleri önemlidir?
Kıyafet değişimi
Tabletleri alırken aynı zamanda temiz giysiler giydiğinizden emin olun. Giydiğiniz kıyafetlerde kepek ve uyuz akarları bulunabilir.
Tedaviden sonra en az 4 gün boyunca temiz havlu kullanın ve temiz kıyafetler giyin.
Ayrıca, tedaviden sonraki sabah yatak çarşaflarını değiştirin.
Doğru yıkama
Yatak çarşafları, havlular ve son 4 gün içinde kullanılan çarşaflar çamaşır makinesinde
en az 60 °C‘de yıkanmalıdır. Giydiğiniz ve talimatlara göre (en az 60 °C‘de) yıkanamayan tüm giysiler ve uzun süreli
vücut teması olan nesneler (tansiyon manşeti, ayakkabılar, yumuşak oyuncaklar, vb.) 72 saat boyunca ağzını sıkıca
kapatmanız gereken plastik bir torbada saklanmalı ve kuru, sıcak bir yerde (en az 21 °C‘de) muhafaza edilmelidir.
60°C‘de yıkanamayan giysiler kuru temizleme ile de temizlenebilir. Taze, temiz kıyafetleri endişelenmeden giyebilirsiniz.
Diğer nesneler
Yataklar, döşemeli mobilyalar, minderler ve halılar bir kez elektrikli süpürge ile iyice temizlenmelidir (sonrasında filtreyi değiştirdiğinizden veya iyice temizlediğinizden emin olun). Diğer tüm zeminler ve mobilyalar bir kez nemli olarak
temizlenmelidir.
Evde haşere kontrol maddeleri (pestisit veya böcek ilacı) kullanımı ne mantıklıdır ne de etkilidir. Dezenfektanlar uyuz
akarlarına karşı tamamen etkisizdir.
Tedaviden sonraki günlerde nelere dikkat edilmelidir?
İvermektin-biomo 3 mg tablet ile tek bir uygulama genellikle yeterlidir. Uyuz hastalığına özgü kaşıntı genellikle birkaç
gün ila birkaç hafta sürer.
Bu arada kaşıntıyı hafifletmek için cilt bakım önlemleri alabilirsiniz (örn. nemlendirici kremler ile). Kaşıntı çok şiddetli
ise doktorunuz kaşıntı giderici ilaçlar da reçete edebilir.
Temas edilen kişiler de tedavi edilmeli mi?
Aynı evde yaşayan kişiler, genellikle tüm aile üyeleri ve diğer tüm yakın temaslılar, cilt değişiklikleri veya kaşıntı
gibi semptomlar yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın tedavi edilmelidir. Doktorunuz kimin birlikte tedavi edilmesi
gerektiğini belirlemelidir.
Bilgi: Bu broşürün içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde tıbbi danışmanlık yerine geçemez. Özel
sorularınız varsa, lütfen doktorunuza danışın.
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