العد ُّو يف رسيري

 www.leti.deهو دليل  LETIالجديد عىل اإلنرتنت
 ويجيب فيه أطباء مشهورون عن أسئلة مهمةمتعلقة بالتأتُّب والحساسية.

ماذا تفعل مع حساسية عث غبار املنزل؟

هذا الدليل مطور بناء عىل توصيات األستاذ
الدكتور لودجر كليمك  ،Ludger Klimekمن
مركز الحساسية يف فيسبادن ،رئيس الجمعية
الطبية ألطباء الحساسية األملانية.

العد ُّو يف رسيري

ماذا تفعل مع حساسية عث غبار
املنزل؟
أقل من نصف مليمرت وال متكن رؤيته بالعني
يبلغ مقاس عث الغبار َّ
يحب عىل نحو خاص العيش يف الفراش واملفارش والسجاد
املجردة ،وهو ُّ
أساسا عىل ما يسقط من قرش الجلد البرشي.
واألثاث املنجد ويتغذى ً
مع حساسية من عث الغبار يدافع الجهاز املناعي بقدر مفرط ض َّد
جزيئات الربوتني غري الضارة متا ًما لعث الغبار التي يستنشقها الشخص
املصاب بالحساسية ،إذ تكفي كميات صغرية إلثارة أعراض شديدة يف بعض
األحيان :سيالن األنف أو العطس أو العيون الدامعة أو السعال أو ضيق
التنفس أو الطفح الجلدي.

مختص يف
لتشخيص حساسية عث الغبار تجب زيارة طبيب
ٍّ
الحساسية .ميكن اعتبار عث الغبار مادة مسببة للحساسية إذا ظهرت
أعراض الحساسية يف الداخل بدلً من الخارج ،ال سيَّام يف الصباح وعىل
مدار السنة.
كل ذلك خالل املعاينة التفصيلية للمريض ،ث َّم يليها
يخترب الطبيب َّ
اختبار للعثور عىل مح ِّفزات الحساسية .وهو عادة ما يُس َّمى اختبار
الوخز .وهو ممكن أيضً ا مع األطفال الرضَّ ع.
كل منها مادة مس ِّببة للحساسية ،عىل
يضع الطبيب محاليل مختلفة ،يف ٍّ
ساعد املريض.وهي تخرتق الجلد من خالل مجرفة صغرية .إذا استجاب
الجسم لها ،عىل سبيل املثال باالحمرار أو الحكة ،فهذا مؤرش عىل محفِّز
الحساسية.

اختبار الوخز

غرام واحد

يفقد الناس قرش الجلد ك َّل يوم ،هذا ميكن أن يؤدي إىل وجود
عث غبار املنزل.

 - LETI Pharmaخرباء يف الحساسية والجلد.
املزيد من الحرية وجودة الحياة للمرىض.
هذه هي مهمتنا.
LETI Pharma GmbH
Gutenbergstraße 10
85737 Ismaning
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وهو يغذيها
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من املفيد معرفته
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حساسية عث غبار املنزل دامئة

نصائح يومية

يف األعراض الحادة ،تخفف مضادات الهيستامني األعراض مؤقتًا .ومع ذلك،
تخفف هذه األدوية مؤقتًا من أعراض الحساسية وغال ًبا ما تجعلك تشعر
بالتعب.
إنقاص الحساسية هو العالج الوحيد الذي ميكن أن يحارب سبب
ويحسن أعراضه عىل املدى الطويل.
الحساسية
ِّ
كام أنها الطريقة الوحيدة لتقليل خطر ما يسمى مبسار التأتبي أو تطور
الحساسية :غالبًا ما يُعاين مرىض الحساسية ليس فقط من مرض واحد
ولكن من العديد من أمراض الحساسية .وعادة ما يكون التهاب الجلد
العصبي هو املرحلة األوىل يف حياة خالية من الحساسية .يف السنوات
التالية ،غالبًا ما يصاب املرىض بحمى القش أو الربو التحسيس .الحساسية
«تسري» عرب الجسم  ،إذا جاز التعبري :من الجلد إىل األنف والرئتني.
تحدث مع طبيبك عن إنقاص الحساسية.

مع وجود حساسية من عث الغبار من املهم الحفاظ عىل
العدد عند أدىن مستوى ممكن وجعل الحياة صعبة بالنسبة
لهم:
	يفضِّ ل العث الدفء والرطوبة ،لذلك عليك تهوية الشقة عدة مرات
يف اليوم وحافظ عليها باردة ( 14إىل  20درجة) وجافة (رطوبة أقل
من  60يف املئة).
كل صباح .تغيري أغطية الرسير أسبوعيًّا.
	كشف الفراش واملفارش َّ
اغسل الفراش عند  60درجة ،ويفضل عمل ذلك عند  95درجة كل
ثالثة أشهر.
	سيؤدي غسل املنسوجات واأللعاب املحببة واملالبس عند  60درجة
ملدة ساعة أو التجميد بدرجات حرارة أقل من  20درجة يف اليوم إىل
قتل العث.

تركيز عث الغبار يف غرفة النوم أعىل مئة مرة من الغرف األخرى .يعيش
عثُّ الغبار ويتكاثر يف الوسائد والبطانيات واملفارش .األغطية الواقية من
عث الفراش ،والتي تس َّمى الغالف ،متنع مرىض الحساسية من مالمسة
العث .باإلضافة إىل ذلك ،يتم قطع هذه الحرشات عن غذائها ،وقرش جلد
اإلنسان بحيث ال تتكاثر.
غال ًبا ما يعاين مرىض الحساسية من جفاف الجلد والحكة.
يتأثر الحاجز الواقي للبرشة بسبب الحساسية .يفقد الجلد الرطوبة،
وميكن ملحفزات الحساسية وامللوثات البيئية اخرتاق الجلد والتسبب يف
حصول أعراض الحساسية.
يجب عىل مرىض الحساسية عالج مرضهم بصورة كلية دامئًا .تع ُّد العناية
مهم من ذلك.
املنتظمة مبنتجات العناية بالبرشة الطبية جز ًءا ًّ

 4من
5
مرىض حساسية ميكن أن يخففوا بنجاح أعراضهم مع إنقاص

الحساسية.
التعاون الف َّعال للمريض عىل مدى ثالث سنوات من العالج هو
رشط أسايس للعالج الناجح.

تجد العديد من النصائح املفيدة األخرى عىل املوقع www.leti.de

 LETIعبارة عن مجموعة مستحرضات للعناية بالبرشة الطبية خاصة
LETIAT4
لبرشة مرىض الحساسية* ومرىض التهاب الجلد العصبي .تساعد جميع
املنتجات يف تخفيف األعراض األربعة النموذجية :الجفاف والحكة والتهيج
والعدوى.
يجب عىل األشخاص الذين يعانون من الحساسية استعامل املستحرض
مرتني يوميًّا للحفاظ عىل الحاجز الواقي للبرشة عىل النحو األمثل.

جرب اآلن مجانًا**
ع ِّينات فاخرة من LETIAT4
LETI
اطلب وتعرف عىل املنتج مجانًا:

www.leti.de/gratisprobe

	تجنب السجاد بشكل عام وخاصة بشعر طويل .األمر نفسه ينطبق
بدل من تنجيد القامش واألرضيات امللساء
عىل الستائر .اخرت الجلد ً
بدلً من السجاد.
	امسح البيت باملاء .أزل أماكن توضع الغبار مثل أرفف الكتب
الكاملة إذا أمكن أو نظفها بقطعة قامش مبللة..

العناية بالبرشة للذين يعانون من الحساسية

النوع الفرعي األول مثل ح َّمى القش أو الربو التحسيس
حتى انتهاء املخزون

 10ماليني

من عث الغبار يعيش ضمن رسير واحد يف أملانيا

 www.leti.deدليل  LETIالجديد عىل اإلنرتنت –
حيث تجدون الكثري من النصائح واملعلومات
للذين يعانون من الحساسية

