
تنبيهات بخصوص عالج الجرب

 (Arabisch) عريب

ىودعلا نم ةيامحلا نوناق نم 18 ةداملل اًقفو اًجالع ٪ permethrin-biomo® Creme 5 ربتعي
تاطلسلا لبق نم هدامتعا متو ةيلارديفلا ةئيبلا ةلاكو لبق نم (Sarcoptes scabiei) برجلا ثع رابتخا مت

عم.(B-Nr. B-0305-00-00) ةبولطملا ريهطتلا تايلمع ىلع فرعتلا مت
ول

ام
ت

أعزايئ أولياء األمور، أعزايئ املرىض،
تأكد أن لديكم أو لدى طفلك إصابة بالسوس الناتج عن اإلصابة بالجرب، وقد حصلت من طبيبك عىل دهان بريميرثين-بيومو [permethrin-biomo]. يف املجال اللغوي املتخصص يطلق أيضاً عىل اإلصابة بالسوس 

املصاحب للجرب االسم الطبي „Scabies”. وبالطبع فإنك مشغول بالطريقة التي ميكنك من خاللها التخلص من هذه اآلفة البغيضة. لهذا السبب قمنا بتجميع بعض املعلومات التي توضح لك خلفيات اإلصابة 
بالجرب وتعمل عىل مساعدتك عىل استعامل هان بريميرثين-بيومو [permethrin-biomo] بالشكل املتخصص املناسب.

ما هو الجرب؟
سوس الجرب يبلغ حجمه حوايل 0,3 - 0,4 ملم فقط وتقوم عن طريق الفك القوي لديها بحفر ممرات صغرية يف الطبقة العلوية من جلد اإلنسان. ويفضل السوس بعض املناطق بعينها يف الجسم مثل اليدين 

والقدمني واملرافق ومنطقة العانة. ويظهر يف األماكن املصابة حكة شديدة، خاصة بالليل أثناء الدفء بالرسير. وميكن لإلنسان التعرف بالعني املجردة أو عرب عدسة مكربة عىل ممرات غري منتظمة يف شكل فواصل 
غالباً. وبسبب عوامل االلتهابات وكذلك بسبب الحكة باألماكن املصابة تظهر غالباً يف شكل عقدات طولية أو يف شكل كريات صغرية وميكن أن تتحول الحقاً إىل قشور. إذا أصبابك أو أصيب طفلك بسوس الجرب 

فليس هذا غالباً نتيجة نقص يف النظافة الشخصية. فهذا الطفيليات ال تفرق بني سن ونظافة ومكان اإلنسان. ومع ذلك تظل إجراءات النظافة غاية يف األهمية إذا أردت أن تبعد عنك هذا الوباء بشكل مستمر. 
للمزيد من املعلومات يف هذا الشأن قارن ما ييل بأسفل الصفحة.

كيف تحدث عملية انتقال الجرب؟
سوس الجرب ينتقل عن طريق املالمس املبارشة للجلد بني إنسان وإنسان آخر. ويحتاج األمر بعد العدوى غالباً إىل 2 إىل 6 أسابيع حتى تظهر أوىل عالمات انتقال املرض، ويف حالة اإلصابة به ثانية يحتاج األمر إىل 
وقت أقل. وأكرث أماكن ظهور الوباء يكون يف التجمعات السكنية مثل املدارس وروضات األطفال ودور رعاية الكبار واملحتاجني. ويكرث حدوث هذا بشكل خاص إذا استخدمت أماكن النوم بشكل مشرتك. وال ميكن 

إال يف حاالت نادرة انتقال املرض عن طريق فرش الرسير أو البوليسرت أو األغطية القطنية. ميكن أن يعيش هذا السوس خارج الجسم ملدة ثالثة حتى أربعة أيام، وتزيد هذا املدة بوضوح يف املناخ البارد والرطب.

دهان بريميرثين-بيومو [permethrin-biomo] - بعيداً عن الطبيعة
دهان بريميرثين-بيومو [permethrin-biomo] هو بريمرثين. البريمرثين هو تطوير للامدة الطبيعية التي تأيت يف األقحوان. وقد ظهرت من خاللة مادة فاعلة تقيض بشكل موثوق عىل السوس، وميكن لإلنسان 

تحملها بشكل جيد.



 تسا دوجوم زین ام ینامرد تاکن
www.biomopharma.de تسا یریگراب هدامآ.
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% permethrin-biomo® Creme 5 استخدام دهان
قم بوضع الدهان عىل جميع الجسم مبا يف ذلك الرقبة والقفا وباطن اليدين وأخمص القدمني. ●

أثناء وضع الدهان يجب عليك العناية أيضاً وبشكل خاص باملناطق بني األصابع وأصابع القدمني (وكذلك املناطق املكشوفة أسفل األظافر)، والكوعني واملفصلني واألبطني واألعضاء التناسلية الخارجية  ●
واملقعد.

ال تغسل يديك بعد وضع الكريم أو طوال فرتة التعرض! وإال يجب وضع الكريم عىل املناطق املغسولة مرة أخرى. إنه عميل إذا كنت ترتدي قفازات قطنية. ميكن أن يكون هذا مفيًدا جًدا لألطفال.  ●
إذا كان عليك الذهاب إىل املرحاض أثناء العالج ، فال يزال بإمكانك ارتداء القفازات املطاطية عىل القفازات القطنية.

يجب ترك الدهان عىل الجلد ملدة مثانية ساعات عىل األقل، كأن يتم وضعه ليالً مثالً. ●

بعد هذه الفرتة الالزمة ينبغي عليك االستحامم أو غسل الجلد باملاء والصابون. بعد غسل أثر الدهان ينصح بشدة باستخدام إجراءات للحفاظ عىل الجلد - مثل مرهم العناية بالجلد أو زيوت  ●
االستحامم -. وبهذا ميكنك استعادة الوضع الطبيعي لألماكن املصابة بالجلد والتي تصبح جافة بعد استعامل الكريم غالباً.

 يف العادة يكفي استخدام الدهان ملرة واحدة. عند اإلصابة الحادة أو يف حال العدوى من جديد بسوس الجرب ميكن تكرار االستخدام بعد 14 يوماً. ●

بعد اسبوعني وأربعة أسابيع ينبغي قيام الطبيب بالكشف عىل الجلد ملعرفة التحسن املوجود أو احتامل وجود ممرات للسوس بالجلد من جديد. ●

 تستمر الحكة عادة بضعة أيام حتى أسابيع، حتى يف حاالت التخلص من سوس الجرب بشكل ناجح بعد استخدام العالج. ميكن للطبيب أن يصف لك عالجاً يخفف من الحكة. ●

يجب فحص األشخاص الذين يتم التعامل املبارش معهم جيداً وأن يتلقى هؤالء العالج الفاعل املناسب حال وجود شك يف إصابتهم أيضاً بالجرب. ويف حاالت معينة، مثل داخل األرسة أو التجمع  ●
السكاين، ينصح مبعالجة األشخاص أيضاً بدون ظهور عالمات واضحة للجرب. تحدث مع طبيبك بهذا الشأن.

ماذا يتعني عليك فعله أيضاً؟
 يجب أن تحافظ عىل أظافرك قصرية وتنظفها بعناية ألنها توفر مكانًا ملسببات األمراض وميكن أن تؤدي إىل إصابات إذا كانت الحكة ديدة. ●

قم بتغيري املالبس وأغطية الرسير واملناشف يوميًا عىل مدار 4 أيام واغسلها بدرجة حرارة 60 درجة مئوية عىل األقل. ●

ميكن إزالة املنسوجات من العث بغسالة ال تقل عن 60 درجة مئوية. ●

املالبس التي ال ميكن غسلها مبا ال يقل عن 60 درجة مئوية وأشياء أخرى مثل ب- يجب حفظ األلعاب أو األحذية القطيفة يف كيس استييك مغلق لبضعة أيام. ●

يجب تنظيف السجاد واملفروشات بشكل مكثف. عادة ما يكون هذا كافيًا إلزالة أي عث قد يكون منتًرشا يف جميع أنحاء املنزل. ●

ال تستخدم الغسيل أو املناشف أو الوسائد أو البطانيات أو األمشاط وما إىل ذلك من أشخاص آخرين يف املنزل. ●

عوامل مكافحة اآلفات (مبيدات اآلفات) ليست مفيدة يف املنزل. املطهرات غري فعالة ضد عث الجرب. ●

 ةراشتسا ىجريف ، ةددحم ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ةيبطلا ةروشملا نع ًاليدب لاوحألا نم لاح يأب سيلو طقف ةيمالعإلا ضارغألل بيتكلا اذه ىوتحم :ةظحالم
.كبيبط

اترك الدھان على جسمك لمدة 8 ساعات على األقل، 
في اللیل مثالً.

قم بوضع الدھان على جمیع الجسم. یمكنك ترك 
الرأس والوجھ.

 .مسجلا ءاحنأ عيمج يف ميركلا عض
 كانه نكي مل ام هجولاو سأرلا فذح كنكمي
.ةقطنملا هذه يف برج

االستحامم ظهور مفعوله الدهان


