Magyar (Ungarisch)

Terápiás útmutató a rühesség kezeléséhez
Tisztelt szülő, tisztelt beteg!
Önnél vagy gyermekénél rühatkafertőzést állapítottak meg, és ennek kezelésére Önnek ivermectin-biomo 3 mg
tablettát írtak fel. A szaknyelvben a rühatka-fertőzést rühességnek nevezzük. A betegség sikeres és gyors kezelése
érdekében kérjük tartsa be orvosának ajánlásait, és vegye figyelembe az alábbi általános információkat.
Mi a rühesség?
A rühatkák mindössze 0,3 - 0,4 milliméteresek, és erős szájszervükkel kis járatokat fúrnak az emberi bőr legfelsőbb
rétegébe. Az atkák előnyben részesítenek bizonyos testtájakat, pl. a kezet és a lábfejet, a könyökhajlatot vagy
az ágyékot. A fertőzött bőrfelületen erős viszketés jelentkezik, különösen éjszaka, az ágy melege miatt. Szabad
szemmel, vagy nagyítóval felismerhetőek a szabálytalan, gyakran vessző formájú járatok. A gyulladásos reakció és
a viszkető terület vakarása miatt többnyire hosszúkás csomók vagy akár hólyagocskák alakulnak ki, amik később
elszarusodhatnak. Ha Önnél vagy gyermekénél rühatka-fertőzés lépett fel, azt többnyire nem a személyi higiénia
hiányosságai okozzák. Ezek az élősködők nincsenek tekintettel korra, tisztaságra vagy státuszra. Ugyanakkor a
higiéna nagyon fontos ahhoz, hogy végleg megszabaduljon e kellemetlen élősködőktől. Ezzel kapcsolatosan az
alábbi szövegben talál információkat.
Hogyan terjed a rühesség?
A rühatkák emberről emberre terjednek bőrfelületek közvetlen érintkezésével. A fertőzést követően rendszerint 2-6
hét, újrafertőződés esetén rövidebb idő telik el, amíg az első jelek láthatóvá válnak. Mindenekelőtt közösségi létesítményekben, így pl. iskolákban, óvodákban, idősek otthonában és egyéb gondozó otthonokban fordulhatnak elő
néha járványszerű fertőzések. Ez különösen akkor érvényes, ha az alvóhelyeket többen is használják. Az ágynemű,
kárpit vagy gyapjútakaró általi fertőzés ritkán, de előfordulhat. A rühatkák az emberi testen kívül 3-4 napig maradnak
életben, hideg és nyirkos körülmények között ennél jelentősen tovább is.
Az ivermectin-biomo 3 mg használata
Az ivermectin hatóanyagú ivermectin-biomo 3 mg tabletták dózisát személyre szabottan, a testsúly alapján kell meghatározni (0,2 mg / testsúlykilogramm). Az Ön orvosa
vagy patikusa fogja kiszámolni Önnek a beveendő tabletták szükséges mennyiségét, és
arról tájékoztatja Önt.
Vegye be az orvosa által felírt számú tablettát egyszerre, éhgyomorra, némi vízzel. A
tabletták bevétele előtt és után két órán át ne egyen semmit, mivel nem ismeretes, hogy
a táplálék hogyan befolyásolja a gyógyszer felszívódását a szervezetben.
6 éven aluli gyermekek számára a tablettákat törje apróra a bevétel előtt.
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Mikor kell bevenni a tablettákat?
Bármely napszakban beveheti a tablettákat. Az Ön számára megállapított számú tablettát vegye be éhgyomorra. A tabletták bevétele után 24 órával Ön visszamehet dolgozni, ill. a gyermekek visszamehetnek az óvodába és iskolába.
Mire kell figyelni a tabletták bevétele előtt?
Az ujjain és lábujjain a körmöket vágja lehetőség szerint rövidre, és tisztítsa meg őket
alaposan. A hosszú körmök búvóhelyet nyújthatnak a rühatkáknak.

Milyen más higiénés intézkedések fontosak a kezelés sikerességéhez?
Ruhák cseréje
A tabletták bevételével egy időben mindenképp vegyen fel tiszta ruhákat. A már korábban hordott ruhákban bőrdarabkák és rühatkák lehetnek.
A kezelést követően legalább 4 napig használjon tiszta törülközőket, és hordjon tiszta
ruhákat. A kezelést követő reggel emellett cserélje le az ágyneműjét.
Megfelelő mosás
Az ágyneműjét, és az előző 4 napban használt törülközőjét és alsóneműjét mossa ki mosógépben legalább
60 °C-on. Minden olyan korábban hordott ruhadarabot, amelyet nem lehet megfelelően (legalább 60 °C-on) mosni, ill. minden olyan tárgyat, amely huzamosabb ideig érintkezett a bőrével (vérnyomásmérő mandzsettája, cipők,
plüssállatok, stb.) 72 órára helyezzen egy műanyag zsákba, azt zárja le alaposan, és tárolja száraz, meleg helyen
(legalább 21 °C-on).
A 60 °C-on nem mosható ruhadarabokat vegytisztítással is kitisztíttathatja. Frissen mosott, tiszta alsóneműt minden
további nélkül hordhat.
Egyéb tárgyak
A matracokat, kárpitozott bútorokat, párnákat és szőnyegeket egyszer alaposan ki kell tisztítani porszívóval
(a filtert ezután mindenképp cserélje ki, vagy alaposan tisztítsa meg). Minden egyéb padlót és bútort egyszer töröljön
le nedves ronggyal.
A kártevőirtó szerek (peszticidek vagy inszekticidek) alkalmazása a háztartásban nem szükséges, és nem hatásos.
A fertőtlenítőszerek teljesen hatástalanok a rühatkával szemben.
Mire kell mindenképp figyelni a kezelés utáni napokban?
Általában elégséges az ivermectin-biomo 3 mg tablettákat egyszer alkalmazni. A rühességre jellemző viszketés
rendszerint pár napig, vagy akár pár hétig is érezhető.
Ez alatt az idő alatt bőrápolási módszerekkel csökkentheti a viszketést (pl. hidratáló krémekkel). Nagyon erős viszketés esetén az orvosa felírhat Önnek viszketés elleni szereket is.
Az Önnel kapcsolatba került személyeket is kezelni kell?
Az ugyanabban a háztartásban élő személyeket, vagyis rendszerint a család többi tagját, és minden más Önnel
közeli kontaktusba került személyt mindenképpen szintén kezelni kell, attól függetlenül, hogy jelentkeznek-e náluk
bőrtünetek, vagy viszketés. Az Ön orvosának kell eldöntenie, hogy kit kell Önnel együtt kezelni.
Figyelem: A brossúra tartalma kizárólag tájékoztatásra szolgál, és semmiképp sem helyettesítheti az Ön orvosának tanácsait. Egyedi kérdésekkel forduljon az orvosához.
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Terápiás tippjeink is rendelkezésre állnak
a www.biomopharma.de letöltésre kész.
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