
Indicaţii terapeutice cu privire la tratamentul scabiei
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Crema Permetrin biomo 5 % este verifi cată de Agenţia Federală pentru Protecţia Mediului, 
conform § 18 din Legea privind protecţia împotriva infecţiilor ca mijloc de combatere a 

sarcoptului scabiei (Sarcoptes scabiei) şi este recunoscută în scopul dezinfestării de către 
autorităţile publice  (nr. B B-0305-00-00).IN
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Dragi părinţi, dragi pacienţi,
În cazul dumneavoastră sau al copilului dumneavoastră, s-a detectat o infestare cu sarcoptul râiei şi vi s-a prescris de către medicul 
dumneavoastră o permethrin-biomo® Creme 5 %. În limbaj de specialitate, infestarea cu sarcoptul râiei se numeşte scabie.

Cu siguranţă vă preocupă eliminarea acestor paraziţi. De aceea, am sintetizat câteva informaţii care să vă familiarizeze cu originile 
scabiei şi care să vă ajute să utilizaţi în mod adecvat crema cu Permetrin biomo.

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 supe-
rior 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 infl amatorii 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 defi nitivă a paraziţilor. Indicaţii în acest sens se găsesc mai jos.

Cum are loc transmiterea scabiei?
Acarienii scabiei se transmit de la persoană la persoană, prin contactul intens cu pielea. De regulă, după transmitere, primele sem-
ne apar în 2 până la 6 săptămâni sau chiar mai devreme, în cazul reinfestării. 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 trei până la patru zile în afara corpului, însă pot rezista semnifi cativ mai mult 
timp în cazul unui climat rece şi umed.

Al nostru permethrin-biomo® Creme 5 % – inspirată din natură
Substanţa activă din permethrin-biomo® Creme 5 % este permetrinul. Permetrinul reprezintă îmbunătăţirea unei substanţe naturale, 
prezente în crizanteme. A rezultat o substanţă activă care ucide cu precizie acarienii scabiei şi care este bine tolerată de oameni.



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

descărcare.
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Utilizarea permethrin-biomo® Creme 5 %
 ● Aplicaţi crema pe întregul corp, inclusiv pe gât, ceafă, palme şi tălpi

 ● La aplicare, zonele dintre degete şi degetele mari (şi sub unghiile degetelor şi degetelor mari), încheietura mâinii, pliurile cotului, 
axilele, organele genitale externe şi fesele trebuie tratate cu atenţie specială.

 ● Nu vă spălaţi pe mâini după aplicarea cremei şi nici pe durata timpului de acţionare! În caz contrar, trebuie să reaplicaţi cremă pe 
zonele spălate. Este practic să purtaţi mănuşi din bumbac. În cazul copiilor, acest lucru poate fi  foarte util. Dacă trebuie să utilizaţi 
toaleta în timpul tratamentului, puneţi să aplicaţi mănuşi de cauciuc peste mănuşile din bumbac.

 ● Crema trebuie să acţioneze pe piele minimum opt ore, de exemplu, peste noapte.

 ● După timpul de acţionare, trebuie să faceţi duş sau să vă spălaţi pielea cu apă şi săpun. După clătirea cremei, se recomandă 
îngrijirea pielii, prin utilizarea de unguent pentru îngrijire sau băi cu uleiuri. Astfel, puteţi ajuta la revenirea zonelor de piele afec-
tate, adesea uscate la stadiul normal.

 ● De regulă, este sufi cientă o singură utilizare. În cazul infestării persistente sau al recontaminării cu acarienii scabiei, utilizarea 
poate fi  repetată după cca. 14 zile.

 ● După două şi după patru săptămâni, medicul trebuie să stabilească dacă există îmbunătăţiri la nivelul pielii sau noi galerii săpate 
de acarieni.

 ● De regulă, mâncărimea persistă de la câteva zile, până la câteva săptămâni, chiar dacă acarienii sunt deja eliminaţi prin aplicarea 
cu succes a cremei. Pentru calmarea mâncărimii, medicul dumneavoastră vă poate prescrie preparate anti-prurit.

 ● Persoanele apropiate trebuie să fi e examinate temeinic şi să primească un tratament efi cient, dacă există bănuiala că ar putea 
exista o infestare cu scabie. În anumite cazuri, de exemplu, în cadrul unei familii sau al unei colectivităţi, se recomandă să fi e 
tratate şi persoanele care nu prezintă semne vizibile ale scabiei. Consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră în acest sens.

Ce altceva mai puteţi face?
 ● Trebuie să vă menţineţi unghiile scurte şi foarte curate, întrucât acestea pot deveni adăpost pentru agenţii patogeni şi pot cauza 

răni, în cazul mâncărimilor puternice.

 ● Într-un interval de 4 zile, schimbaţi zilnic îmbrăcămintea, lenjeria patului şi prosoapele şi spălaţi-le la minimum 60 °C.

 ● Materialele textile pot fi  îndepărtate de acarienii prafului prin spălarea mașinii la cel puțin 60 ° C.

 ● Îmbrăcămintea care nu poate fi  spălată la cel puţin 60 °C şi alte obiecte, cum ar fi , de exemplu, jucăriile de pluş sau încălţămintea, 
trebuie păstrate timp de câteva zile într-o pungă de plastic închisă.

 ● Covoarele şi pernele trebuie aspirate foarte bine. De regulă, acest lucru este sufi cient pentru îndepărtarea acarienilor răspândiţi 
în locuinţă.

 ● Nu utilizaţi aşternuturi, prosoape, perne, pături, piepteni etc. de la alte persoane din locuinţa dumneavoastră.

 ● Nu este utilă utilizarea de pesticide în locuinţă. Dezinfectanţii nu sunt efi cienţi împotriva sarcoptului râiei.

Notă: Conținutul acestei fi șe informative este furnizat doar în scop informativ și nu este în niciun caz destinat să înlocuiască 
sfatul medicului. Dacă aveți întrebări speciale, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

Lăsaţi crema să acţioneze cel puţin 8 ore, 
de exemplu, peste noapte.

După expirarea timpului de acţionare, 
faceţi duş sau clătiţi resturile de cremă.

Aplicaţi crema pe întregul corp. Puteţi 
evita capul şi faţa cu excepţia cazului,
În care în aceste zone se găsesc locuri 
infestate cu sarcoptul râiei (scabie).

APLICARE CREMEI ACŢIONARE CLĂTIRE


