
 محصوالت تخصصی شپش البراتوار نال:

 شامپو + روغن مناسب دافع حشرات نال آنتی نیت 

 اسپری جلوگیری از انتقال شپش نال الیس استاپ 

 فع حشرات نالاسپری دا 

 چیست؟ شپش

 خاکستری از آن رنگ. باشد می متر میلی 1-3 حدود اندازه به و پا شش با کوچک بال بدون حشره یک کپیتیس، هومانس پدیکلوز

 هتغذی فرد خون از و کند می زندگی انسان بدن و مو روی ،انگل این. است متفاوت فرد موی رنگ برحسب تیره های رنگ تا روشن

 تغذیه دونب بالغ شپش .رود می شمار به کودکان در انگلی آلودگی ترین شایع طوریکه به بوده، تر شایع ها بچه در سر شپش. کند می

 .گذارد می تخم 8-11 روزانه ماده شپش هر میانگین صورت به. ماند نمی زنده روز دو تا یک از بیشتر فرد خون از

 پریدن توانایی ها شپش. شود گردن و سر پشت مزمن درماتیت و آلرژی تحریک، خارش، ایجاد باعث خود بزاق طریق از حشره این

 می زنده میزبان از دور ساعت 33 از بیشتر ندرت به زنده شپش. شوند منتقل خانگی حیوانات طریق از توانند نمی و ندارند جهیدن یا

 .باشند داشته حیات قابلیت روز 11 از بیشتر توانند می( شپش خمت) ها نیت مرطوب و گرم وهوای آب در اما ماند،

 با آلودگی گرچه. دارد نقش دختران در آلودگی شیوع بودن باالتر در روسری و سنجاق و گیره مانند وسایلی از استفاده و مو بلندی

 درمان به نیاز کند، می ایجاد مبتال فرد در که باالیی استرس و اضطراب ایجاد دلیل به اما کند، نمی منتقل را خاصی بیماری سر شپش

 .نماید می ایجاب را

 انواع شپش:

 به رنگ و اندازه ها، شپش نوع این از هرکدام. هستند( تناسلی دستگاه شپش) عانه و بدن سر، شپش مختلف انواع دارای ها شپش

 .شود می محسوب انسان در انگلی آلودگی نوع ترین شایع سر شپش. دارند خصوصی

 راه های انتقال شپش:

 استفاده ها نآ از مبتال فرد که وسایلی با تماس همچنین. باشد شپش به مبتال فرد موی با مستقیم تماس بیماری، انتقال راه ترین شایع

 .دارند نقش بیماری انتقال در غیره و برس شانه، خواب، رخت لباس، مانند کرده،

 :شپش تشخیص

 می استفاده منظور این در مخصوص هایی شانه از گاهی البته. شود می داده تشخیص موها و سر کف معاینه طریق از سر شپش

 ررسیب دقت به شانه سپس. شوند شانه تر راحت تا شسته، کننده نرم با و کرده خیس را موها بهتر، تشخیص برای حالت این در. شود

 تفادهاس با توان می حالت این در و بوده تر سخت شپش، خود از شپش های تخم تشخیص. شوند شناسایی آن های تخم یا شپش تا شده،

 .یافت را ها آن مخصوص های المپ از

 درمان شپش:

کیبات ، حضور ترکافی تاثیرگذاری عدم به توجه باکه  برده می شود، کاره بشپش  درمان برای متعددی شیمیایی ترکیباتامروزه از 

 دیگر و استفاده از پس خارش و حساسیتمانند  شود می گزارش ها آن مصرف با که بسیاری جانبی عوارض و شیمیایی و سمی

 می استفاده سر شپش درمان برای که شیمیایی داروهای ترین معروف از یکی. است همراه محدودیت با ها آن از استفاده ،عوارض

 در حتیاطا با باید ترکیب این. است شده گزارش آن به مقاومت و باشد نمی ها تخم تمامی بردن بین از به قادر لیندان. است لیندان شود،

 حساس ملتهب، پوست که افرادی در و صرع به مبتال افراد شیرده، و باردار های خانم نارس، نوزادان در همچنین. شود مصرف اطفال

سطوح و البسه، نیز از  و سایر حشرات روی  در مورد محصوالت دافع و از بین برنده شپش .شود استفاده نباید دارند، زخمی یا

و  بروز عوارض جانبی بسیاری مانند مقاومت شپش و حشراتدر این زمینه بسیار استفاده شده است، که با توجه به  DEETمحصول 

 ین حساسیت، استفاده از آن توصیه نمی گردد.همچن

 :شپش درمان جهت موثر موضعی ترکیبات های ویژگی

 :باشد زیر های ویژگی دارای باید شپش، ضد داروهای در رفته کار به ترکیبات



 .باشند صرفه به مقرون •

 .گیرند قرار دسترس در سهولت به •
 .نشود درمان به مقاومت باعث •

 .باشند نداشته زیست محیط بر سمی اثرات و نبوده سمی انسان برای •

 :و سایر حشرات شپشترکیبات گیاهی مناسب برای دفع و از بین بردن 

 به اهانگی. شود می توصیه شپش دفع و رفع جهت جانبی عوارض فاقد و موثر ترکیباتی از استفاده امروزه با توجه به مطالب باال،

 نآ از موضعی استفاده و شده مطرح مزاحم حشرات دیگر و شپش کشنده و کننده دفع خواص دارای و موثر کامال و غنی منابع عنوان

 .دارد را فوق شده ذکر خواص تمامی ها،

موفق به تهیه و تولید محصوالت دافع و رفع شپش حاوی عصاره های گیاهی و بدون ایجاد  نال، البراتواربا توجه به مطالب ذکر شده، 

عوارض جانبی نموده است. از این محصوالت که هیچ محدودیت استفاده ای ندارد، خانم های باردار و شیرده و کودکان نیز می توانند 

 .:این محصوالت به شرح زیر می باشند استفاده کنند.

 :نیت آنتی نال حشرات دافع مناسب وغنر+  شامپو •

 زئامایس، گیاهی های روغنمانند  گیاهی و طبیعی ترکیبات و ها روغن از گیری بهره بانال،  مناسب دافع حشرات روغن و شامپو

 در موثر کامال، Eو حاوی ویتامین  آور زیانو سمی  شیمیایی مواد فاقد و نعناع و میخک سیاهدانه، چای، درخت نارگیل، برگاموت،

 می باشد. باکتریایی و قارچی انگلی، های عفونت و التهاب خارش، رفع و الرو رشک، شپش، بردن بین از

 در ،کشی حشره و التهابی ضد انگلی، ضد میکروبی، ضد خاصیت با محصول، این فرموالسیون در موجود دانه سیاه و نارگیل روغن

 .باشند می کارآمد بسیار سر پوست التهابات کاهش و شپش رفع

 ردهک قطع را تنفس و رسانی اکسیژن امکان شپش، تنفسی مجاری نمودن مسدود با گیاهی، های روغن از گیری بهره با محصول این

 دقیقه 31 موها، از بهتر جداسازی برای رشک نمودن نرم و بیشتر اطمینان جهت. برد می بین از را شپش دقیقه، 11 عرض در و

 .رود می بین از و شده جدا شپش و رشک موها، کامل نمودن شانه با سپس. است الزم زمان

 :مصرف طریقه

 هک بطوری بمالید، سر پوست به و موها کل به کافی مقدار به نیت آنتی نال حشرات دافع مناسب روغن از موها، نمودن خیس از قبل

. کنید صبر دقیقه 31 مدت به و گذاشته سر روی بر را جعبه داخل کاله سپس. گردد آغشته روغن به کامال نظر مورد های قسمت تمام

 زرو سه از بعد را عمل این .دهید شستشو گرم آب با زدن شانه ضمن را سر موهای بندی، بسته داخل شامپو از استفاده با آن از پس

 .نمایید تکرار مجددا

 رفع جهت موجود می باشد. مصرف یکبار کاله و مخصوص شانه همراه به شپش، ضد روغن و شامپو محصول، این بندی بسته داخل

 ندبارچ باید بهتر، نتیجه حصول برای را موها کردن شانه. کرد استفاده ظریف و ریز های دندانه با هایی شانه از توان می شپش، دفع و

 .نمود تکرار هفته در

 :توجه

 .باشد نمی دارو محصول این

 .ندارد جنسیتی و سنی محدودیت محصول این مصرف

 .است سمی و شیمیایی مواد الکل، فاقد محصول، این

 .باشد می شیرده و باردار های خانم کودکان، برای استفاده قابل محصول این

 .فرمایید خودداری چشم داخل با تماس از

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در



 .گیرد قرار کودکان دسترس از دور

 

 :استاپ الیس نال شپش انتقال از جلوگیری اسپری •

 و حساسیت جانبی، عارضه ایجاد بدون داوودی، گل و شمعدانی گل های عصاره مانند گیاهی ترکیبات حضور دلیل به محصول، این

 افراد و دهش فرموله سالم افراد به شپش به مبتال افراد از شپش انتقال از پیشگیری جهت ها، لباس روی بر لکه ایجاد و رنگ بو، بدون

 فادهاست بر روی پوست سر، موها و بدنشپش،  به ابتال از پیشگیری جهت منزل، از خروج هنگام به محصول این از توانند می سالم،

 شوشست به نیازی استفاده، از پس و بوده شیمیایی سموم گونه هر از عاری و سمی غیر شپش، انتقال از جلوگیری اسپری. نمایند

 انسان توسط رایحه این. کند می جلوگیری ها آن شدن نزدیک از و بوده ها شپش برای زننده ای رایحه دارای اسپری، این. ندارد

 .بود نخواهد آن بوی متوجه فرد استفاده، از پس و شود نمی استشمام

 :مصرف طریقه

 روز طول در. دهید انجام منزل از خروج هنگام حداالمکان را عمل این. کنید اسپری سر موهای تمامی بر سانتیمتری 11 فاصله از 

ل، از انتقال این محصو بعد از استفاده، موها جذب نشده و نیازی به شستشو ندارند. .نمایید استفاده اسپری این از توانید می دفعات به نیز

تری با استفاده مداوم، نتیجه بهز ابتال به شپش مصون خواهند بود، که شپش از فرد بیمار به فرد سالم جلوگیری کرده و افراد سالم، ا

 حاصل می گردد. الزم به ذکر است، که برای افراد مبتال به شپش، از شامپو و روغن مناسب دافع حشرات استفاده شود.

 توجه:

 قبل از مصرف تکان دهید.

 مصرف این محصول، محدودیت سنی و جنسیتی ندارد.

 از تماس با داخل چشم خودداری خودداری فرمایید.

 ودکان قرار دهید.در جای خشک و خنک و دور از دسترس ک

 

 نال: حشرات دافع اسپری •

 مریم رزماری، داوودی، گل اکالیپتوس، بهار، همیشه گل عصاره مانند حشره ضد گیاهی های عصاره حاوی حشرات، دافع اسپری

 بردن بین از و دفع برای تواند می که بوده، سمی و شیمیایی ماده هیچ حضور بدون و غیره و زردچوبه الطیب، سنبل راعی، گل گلی،

 رختخواب، خواب، کیسه کفش، کمدها، داخل خواب، لوازم البسه، روی بر موجود حشرات سایر و کنه ساس، شپش، های تخم شپش،

 تفادهاس جهت محصول، این. رود کار به لباس بافت به آسیب بدون درمان، از بعد و قبل شپش به مبتال افراد شخصی لوازم و ملحفه

 گیاهان روی بر آن از توان می حتی و نداشته منعی هیچ شیرده و باردار های خانم کودکان، نوزادان، خواب لوازم و البسه برای

 .نمود استفاده نیز خانگی حیوانات و آپارتمانی

 :مصرف طریقه

 از بعد. گردد مرطوب و شده محلول به آغشته آن هاي قسمت تمام تا نموده، اسپري نظر مورد لوازم روي بر را حشرات دافع محلول

 اناتحیو برای استفاده جهت همچنین. نمایید اسپري آنها درز و شکاف در ها، لباس و کمد در استفاده جهت. نمایید استفاده شدن خشک

 .نمایید اسپری ها آن پرهای و موها داخل بر همچنین و قفس و النه در مستقیم را محلول خانگی،

 شده در محصوالت تخصصی شپش نال: مکانیسم عمل ترکیبات گیاهی به کار برده

 بورنیل ها، کامفن ها، ترپن مانند اختصاصی و به دلیل حضور اجزای موثر آن ها، گیاهی ترکیبات بودن دارا با این محصوالت

داشته  یکش شرهویروسی و ح ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد خاصیت غیره، و ها ترپن سزکوئی پینن،-آلفا سینئول،-8 و 1 استات،

 ولتاژ هب حساس سدیم کانال روی بر اثر با عصبی های گیرنده روی تاثیر و عضالنی عصبی تاثیرات و انرژی کاهش با توانند میو 



 اهشک به منجر اکسیژن، بردن بین از با همچنین. شوند شپش حرکتی بی و فلج سپس و دفع به منجر اول وحله در عصبی، غشای

 .شد خواهند درمانی مقاومت هیچ ایجاد بدون حشرات، سایر و شپش های تخم شپش، مرگ نهایت در و خفگی نتیجه در و تنفس

 توجه:

 از تماس با داخل چشم، پوست بدن و دهان خودداری فرمایید.

 در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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