
 محلول دافع حشرات نال اسکاب )دافع گال و شپش(:

 وجبم( غیره و البسه شخصی، لوازم) مستقیم غیر و( پوستی تماس) مستقیم طور به که است، پوستی بیماری نوعی ،یا جرب گال

مسری است و به راحتی از  که دارد، وجود جهان در جرب بیماری مورد میلیون 031 تقریبا .گردد می افراد در بیماری و آلودگی

 .دنشو می منتقل نیز آلوده سطوح طریق از ها گالاز فردی به فردی دیگر منتقل شود. طریق تماس مستقیم پوست می تواند 

 

 آلوده شدن به آن:و عالئم  عامل بیماری زایی گال

 عنکبوتیان رده از( Sarcoptes Scabiei) اسکابئی سارکوپتس نام به میکروسکوپی و کوچک بسیار( مایت) هیره بندپای گال، عامل

 وستپ داخل سپس و شود می تکثیر پوست روی گال. کنند زندگیبه عنوان انگل  پوست روی توانند می ها ماه حشرات این. باشد می

و  حفره پوست، اپیدرم الیه در و کرده سوراخ را پوست جلویی، پاهای و دهانی قطعات توسط ها گال .کند می ریزی تخم و رفته فرو

 یماریب بندپا، این. کنند می استفاده بافتی میان آب از و کرده هضم را بدن های بافت تغذیه، برای ها آن. کنند می ایجادتونل هایی 

، جوش، دانه و راش قرمز نقاط آلرژی، ایجاد باعث حفره، ایجاد و پوست روی بر حرکت علت به ولی کند، نمی منتقل را خاصی

 داخل هیره، زندگی محل. شود میو زخم در صورت خاراندن زیاد  شدید خارش شاخی و خشن شدن پوست، ،پوست روی های

 فرد به شخص آن از ماده هیره چند یا یک آلوده، فرد با تماس از پس که است گونه بدین آن زندگی چرخه و است انسان بدن پوست

 ضایعات همچنین. دارد بیشتری شدت گرم، محیط در و هنگام شب که است، بالینی یافته ترین مهم خارش،. شود می منتقل سالم

 .است آن عالئم دیگر از زیربغل، و انگشتان بین فواصل پاها، و ها دست کناره در مچ، روی چندشکلی

می برد، تا اولین عالئم آن ظاهر شود. ولی افرادی که قبال دچار آن شده اند، عالئم  هفته زمان 6پس از آلوده شدن با گال، تقریبا تا 

 مورد نظر با سرعت بیشتری ایجاد می شود.

 

 :و دفع کننده روش های درمانی

گال معموال از طریق پمادها، لوسیون ها و کرم های موضعی یا داروهای خوراکی است، که با توجه به اثر بخشی آن  و دفع درمان

ها، عوارض بسیاری نیز برای پوست ایجاد می کنند. در روش های خوراکی که کل ماده موثره به ناحیه مورد نظر نرسیده و مقدار 

ستفاده در روش های موضعی هم اغلب شیمیایی بوده و باعث بروز عوارض روی بسیاری از آن دفع می شود. ترکیبات مورد ا

پوست می شوند. یکی از داروهای شیمیایی مورد استفاده در این زمینه، لیندان می باشد. همانطور که می دانیم، مصرف لیندان 

وه . عالرا نام بردی، حساسیت، تشنج و غیره درماتیت تماس عوارض جانبی بسیاری را به دنبال دارد. از جمله این عوارض می توان:

ین عوارض نام برده شده، این روش ها محدودیت استفاده نیز دارند و برخی افراد )مانند خانم های باردار( قادر به استفاده از آن ابر 

 ها نیستند.

وه بر حشرات، به دلیل سمیت در بازار موجود است، که عال ،این حشرات افع و دور کنندهضمنا محصوالت بسیاری نیز جهت د

 تنفسی برای انسان ها و تاثیرات منفی روی سیستم تنفسی انسان ها محدودیت استفاده دارند.

 های عارضه ایجاد بدون ،عالئم آنرفع  و گال فعد در توانسته ،اسکاب نال محلول نمودن فرموله با نال البراتوار بر این اساس،

عصاره های حاوی ، نال اسکابنیز کارآمد می باشد.  ضمنا این محلول برای دفع شپش .بردارد مهم گامی ،و حساسیت  جانبی

فراد، و برای همه ا می باشدو پارابن نگهدارنده  گلیکول، بدون حضور ماده زردچوبه، بوراکس، اسید استیک، گلیسیرین و پروپیلن

 حتی خانم های باردار و شیرده و کودکان نیز مناسب می باشد.

 

 ترکیبات موثر محلول دافع حشرات )گال و شپش( نال اسکاب:

، عصاره زردچوبه می باشد. عصاره زردچوبه حاوی ویتامین ها به نال اسکابیکی از ترکیبات مهم به کار برده شده در فرموالسیون 

 ،به خصوص کورکومین فنولی، ترکیبات پلی پتاسیم و ، منگنزآهنمواد معدنی مانند سینئول،  ،B6 ویتامین و C ویتامینخصوص 

 ماده ورکومینکترکیبات ترپنی و ترپنوئیئی و سایر ترکیبات مغذی می باشد.  و ، ترکیبات ترپنی و ترپنوئیدیتورمورنفالونوئیدها، 

آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد قارچی، ، انگلی ضد ویروسی، ضد میکروبی، ضد خواص که ،هستند زردچوبه در موجود مؤثره

 دعفونیض و اکسیدانی آنتی التهابی، ضد خواص بودن دارا واسطه به آن موضعی مصرف. دندار کارآمد بسیار شپشی ضد و التهابیضد 



 هابی،ضدالت اثرات دلیل به همچنین .رود می کار به پوستی ضایعات و شپش گال، رفع و پوستي های خارش بهبود در قوی، کنندگی

ضمنا با خاصیت کالژن سازی به واسطه  .کند می برطرف را شپش و گال حضور و حرکات از ناشی سوزش و قرمزی التهاب،

 حضور ترکیبات فنولی و فالونوئیدی می تواند در بهبود زخم های ناشی از حرکت و حضور گال ها و شپش ها کارآمد باشد.

شره( حشره( و سمیت تماسی )تاثیر روی بدن ححضور ترکیب سینئول موجود در زردچوبه، باعث ایجاد اثر تنفسی )روی سیستم تنفسی 

اثر تنفسی باعث خفگی و دفع شدن گال و شپش  و از بین بردن آن ها بیانجامد. ، دور نمودنبرای گال و یا شپش شده و می تواند به دفع

بی ثیر روی سیستم عصمی شود. یعنی در صورت حضور آن ها را دور می کند. اثر سمیت تماسی هم با تاثیر روی بدن حشره، باعث تا

و در نتیجه از بین رفتن آن ها می فلج شدن، بی حرکتی حشره شده و با مسدود نمودن کانال های سدیمی سلول های عصبی، باعث 

 به عالوه بر روی تخم ریزی آن ها اثر گذاشته و مانع تخم ریزی آن ها می شود. گردد.

روز بدون ایجاد هیچ گونه  01الی  3به صورت موضعی استفاده نمودند. پس از  ، از پماد زردچوبهنفر دارای گال 408مطالعه ای  در

 عوارض جانبی، بهبودی کامل حاصل شده است.

 و شپش االتاتص تواند می استیک اسید. باشد می گلیسیرین و بوراکس استیک، اسید محصول، این در رفته کار به ترکیبات دیگر از

 می پشش و گال دفع باعث کنندگی، ضدعفونی خاصیت بودن دارا با اسید، این همچنین.ببرد بین از را پوستگال به و  موها به نیت

 .شود

عاملی ضدعفونی کننده، ضد قارچ، ضد باکتری و ضد انگل بوده و تاثیر فراوانی در دفع گال ها و شپش ها در صورت  بوراکس نیز

ناشی از حضور گال مصرف موضعی دارد. عالوه بر این با وجود این خاصیت ها، این ترکیب برای از بین بردن و رفع التهاب های 

واند مانع می ت ترکیب به عالوه به دلیل دارا بودن خاصیت ضدعفونی کنندگی، این بود.و شپش و حرکت آن ها نیز بسیار موثر خواهد 

 رشد باکتری ها و آلودگی ها در فرموالسیون شود.

و نرم و مرطوب  پوست هیدراتاسیون به محیط و آب رطوبت انداختن دام به برای شاخی ی الیه در مخزنی ایجاد دلیل بهگلیسیرین 

در واقع این ترکیب، آب را از محیط اطراف جذب نموده و به عنوان جاذب الرطوبه عمل می کند. نحوه  .کند می کمک نمودن پوست

که بر روی آکواپورین ها )کانال های آب در تمام سلول های بدن از جمله پوست، که با حفظ تعادل آب،  ،مکانیسم آن بدین صورت است

وامل ایجاد مرگ سلول ها هستند، جلوگیری می کند( تاثیر گذاشته و باعث کاهش از خشک شدن و آبرسانی زیاد که هردو عامل از ع

 الیه هب منجر و گذاشته تاثیر پروتئازآنزیم های پوست از جمله  فعالیت بر رطوبت کمبوداز دست رفتن آب از روی پوست می شود. 

یجاد بنابراین با این مکانیسم می تواند از ا .دهد می افزایش حتی و تنظیم را پوست رطوبت گلیسیرین .شود می پوست خشکی و برداری

نطور که می دانیم، همااین،  عالوه بر پوست که یکی از عالئم حضور گال می باشد، جلوگیری کند.شدن پوست و خشک شدن  شاخی

می باشد. گلیسیرین می توالند با بهبود الیه های شاخی پوست و ترمیم نمودن  خشکی پوست، ایجاد زخم های پوستی یکی از عوارض

و شپش نیز می تواند  برای بهبود زخم های ناشی از حضور گالآن، برای رفع و بهبود زخم های پوستی نیز موثر است. بنابراین 

 کارآمد باشد.

گلیسیرین به عنوان مرطوب کننده عمل می کنند. این ترکیب نیز می پروپیلن گلیکول نیز همین خاصیت را دارد. این ترکیب نیز مانند 

و به عنوان مرطوب کننده در فرموالسیون نقش به صورت جاذب الرطوبه باشد و باعث به دام انداختن رطوبت در پوست شده  تواند

 بنابراین در رفع خشکی و شاخی شدن پوست ناشی از گال نیز موثر خواهد بود. داشته باشد.

 

 (:شپش و گال دافع) اسکاب نال حشرات دافع یژگی های محلولو

 دافع و دور کننده گال و شپش 

 دارای خواص ضدعفونی کنندگی و ضد انگلی 

 انسداد کانال های رشد و حرکت گال 

 جلوگیری از تخم ریزی گال و شپش 

 رفع قرمزی، خارش و التهابات پوست ناشی از حضور گال و شپش 

  رسان پوستمرطوب کننده و رطوبت 

  جانبی عوارض ایجاد بدونحاوی عصاره گیاه زردچوبه و 

  برای کودکان و خانم های باردار و شیردهمناسب فاقد پارابن و 

 



 طریقه مصرف:

 این. شود جذب تا دهید، مالش را محل آرامی به ای پنبه تکه با سپس و بریزید آن اطراف و زخم روی بر را محلول از قطره ندچ

 .شود تکرار روز 7 تا عمل این. یابد می کاهش خارش روز 3 تا 2 از بعد. کنید تکرار بار چندین روز در را عمل

 و مودهن استفاده نال حشره دافع اسپری از یا و بجوشانید گرم درآب ساعت نیم را ها فهملح و البسه باید ،حشره نمودن کن ریشه برای

 کمد تختخواب، درز در را نال حشرات دافع اسپری بهتر نتیجه جهت. نمایید نگهداری روز 01 مدت به بسته سر نایلونی کیسه یک در

 یز از بین بروند.ن مانده باقی حشرات و تخم تا ،نمایید اسپری غیره و

 

 توجه:

 استعمال موضعی

 .نمایید خودداری جدا زخم محل خاراندن از

 .دهید شستشو فراوان آب با تماس صورت در و نمایید خودداریچشم  با تماس از

 .شود نگهداری حرارت و خورشید نور مستقیم تابش از دور خنک، و خشک محیط در

 .شود نگهداری کودکان دسترس از دور
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