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Інструкції з лікування корости 

Шановні батьки, шановні пацієнти!
У вас або у вашої дитини виявлені коростяні кліщі і для лікування корости, інфекції підшкірними кліщами, 
прописані таблетки ivermectin-biomo 3 mg. Медичною мовою зараження коростяним кліщем також називають 
коростою. Щоб ви могли успішно та швидко вилікувати це захворювання, дотримуйтесь рекомендацій свого 
лікаря та наступної загальної інформації/.

Що таке короста?
Коростяні кліщі мають розмір всього приблизно 0,3 – 0,4 мм і використовують свої потужні щелепи, щоб копати 
невеликі ходи у верхньому шарі шкіри людини. Кліщі віддають перевагу певним ділянкам тіла людини, наприклад 
кистям і стопам, згинам ліктів чи лобковій області. На уражених місцях виникає сильний свербіж, особливо вночі 
в теплі ліжка. Нерівномірні, часто у формі коми ходи можна побачити неозброєним оком або за допомогою 
лупи. Запальні реакції та розчісування ділянок, що сверблять, зазвичай призводять до виникнення подовжених 
вузлів або пухирів, які згодом можуть заскорузнути. Якщо ви або ваша дитина заражені коростяними кліщами, 
це зазвичай не є наслідком недотримання особистої гігієни. Паразити не роблять різниці між віком, чистотою 
чи положенням людини. Однак гігієнічні заходи дуже важливі, якщо ви хочете назавжди знищити шкідників. 
Інформацію про це неведено нижче.

Як передається короста?
Коростяний кліщ передається від людини до людини при інтенсивному контакті зі шкірою. Після передачі 
зазвичай проходить 2 – 6 тижнів, або менше у разі повторного  зараження, поки не стануть помітними перші 
ознаки. Перед усім у таких громадських закладах, як школи, дитячі садочки, доми для людей похилого віку 
короста може зустрічатися частіше. Це особливо актуально, коли спальні приміщення є спільними. У рідких 
випадках можлива передача через постільну білизну, подушки або вовняні ковдри. Коростяний кліщ може 
виживати поза тілом людини протягом 3 – 4 днів, або набагато довше в холодному і вологому кліматі. 

Ось як слід приймати ivermectin-biomo 3 mg
Таблетки ivermectin-biomo 3 mg з активною речовиною івермектин дозуються 
індивідуально залежно від маси тіла (0,2 мг на кілограм маси тіла). Ваш лікар або 
аптекар розрахує та скаже вам, скільки таблеток вам потрібно прийняти. 

Проковтніть кількість таблеток, яку ваш лікар прописав вам, за один раз, запиваючи 
водою натще. Нічого не їжте протягом двох годин до та після прийому таблеток, 
оскільки невідомо, як їжа впливає на всмоктування ліків у організм. 

Дітям до 6 років таблетки слід потовкти перед ковтанням.

Коли слід приймати таблетки?
Таблетки можна приймати у будь-який час дня. Приймайте розраховану для вас 
кількість таблеток натщесерце. Ви можете повернутися до роботи або діти можуть 
повернутися до дитячого садка або школи через 24 години після прийому.

Чого потрібно дотримуватися перед прийомом?
Нігті на руках і ногах повинні бути якомога коротшими, ретельно їх очищайте. Довгі 
нігті можуть бути укриттям для коростяного кліща.
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Які ще заходи гігієни є важливими для успіху лікування?

Зміна одягу
Обов‘язково одягніть свіжий одяг одночасно з прийомом таблеток. В одязі, який уже 
носили, можуть бути лупа та коростяні кліщі.

Використовуйте свіжі рушники та носіть свіжий одяг протягом як мінімум 4 днів після 
лікування. Крім того, змініть постільну білизну наступного ранку після лікування.

Правильне прання 
Постільна білизна, рушники та білизна, що використовувалася протягом останніх 

4 днів, необхідно прати у пральній машині при температурі не нижче 60 °C. Весь одяг, який ви носили і який 
не можна прати відповідно до інструкцій (не менше 60 °C), а також предмети, що контактували з вашим тілом 
протягом тривалого періоду часу (манжети для вимірювання артеріального тиску, взуття, плюшеві іграшки 
тощо), слід зберігати протягом 72 годин у добре закупореному поліетиленовому пакеті в сухому, теплому місці 
(не нижче 21°C). 

Одяг, який не можна прати за температури 60 °C, також можна здати в хімчистку. Ви можете без вагань одягнути 
свіжу чисту білизну.

Інші предмети
Матраци, м‘які меблі, подушки та килими необхідно ретельно чистити пилососом (обов‘язково після заміни 
фільтра або його ретельного очищення). Всі інші підлоги та меблі необхідно один раз піддати вологому 
прибиранню.

Використання пестицидів чи інсектицидів у домашніх умовах не є ні корисним, ні ефективним. Дезінфікуючі 
засоби зовсім неефективні проти коростяних кліщів. 

Чого необхідно дотримуватись у наступні дні після лікування?
Зазвичай, достатньо одноразового застосування таблеток ivermectin-biomo 3 mg. Типовий для корости свербіж 
зазвичай ще триває протягом кількох днів до кількох тижнів.

Тим часом ви можете використовувати засоби догляду за шкірою, щоб зменшити свербіж (наприклад, зволожуючі 
креми). Якщо свербіж дуже сильний, лікар також може призначити протисвербіжні препарати.

Чи слід проходити лікування й контактним особам?
Людям, які проживають в одному домашньому господарстві, тобто, як правило, всім членам сім‘ї та всім іншим 
близьким контактним особам, також обов‘язково слід пройти лікування незалежно від того, чи відчувають вони 
такі симптоми, як зміни шкіри чи свербіж, чи ні. Ваш лікар повинен визначити, хто потребує лікування.

Примітка: Зміст цієї брошури носить лише інформаційний характер і жодним чином не може замінити 
консультацію у лікаря. Якщо ви маєте конкретні питання, зверніться до лікаря.

Наші інструкції з терапії також оновлені
www.biomopharma.de готовий до завантаження.
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