
APEL
KOCHANI RODZICE PĘPUSIÓW !!!!

ODROBACZMY
NASZE DZIECI!!!

Latem dzieci większość czasu spędzają na świeżym
powietrzu. Bawią się w piasku, czy to na plaży czy

w przydomowym ogródku, zbierają owoce
( nierzadko wprost do buzi), zaprzyjaźniają się ze
zwierzętami. To oczywiście niezaprzeczalne uroki
dzieciństwa, ale patrząc z innej strony, również

sytuacje, kiedy łatwo 
o kontakt z różnymi formami pasożytów. Warto

pomyśleć o tym, jeśli pod koniec lata, jesienią
pociecha zacznie skarżyć się na rozmaite

dolegliwości.

Odrobaczanie JEST lekiem 
na różne problemy zdrowotne

u dzieci !



Najczęstsze objawy zakażenia pasożytniczego:
* przewlekłe dolegliwości bólowe głowy i brzucha

* biegunka o charakterze nawracającym z niestrawionymi cząstkami pożywienia
* brak apetytu

* przewlekły suchy kaszel
* niespokojny sen ( po rozgrzaniu ciała dziecko wierci się, zgrzyta zębami)

* ubytek masy ciała
* anemia, bladość skóry, cienie pod oczami

* wysypki skórne
* świąd skóry

* zaczerwienienie okolicy odbytu
* fragmenty lub całe pasożyty widoczne w kale, na bieliźnie, w pościeli dziecka

Najpierw badanie
Najczęściej za takie objawy odpowiedzialne są pasożytujące w organizmie człowieka robaki lub

pierwotniaki.
Robaki to przedstawiciele płazińców ( np. tasiemiec nieuzbrojony, tasiemiec uzbrojony,

bruzdogłowiec szeroki) oraz obleńców (np. glista ludzka, owsiki, włosogłówka); z pierwotniaków
zaś najczęstsze są lamblie.

Jeżeli brak pewności co do zakażenia pasożytniczego, warto zbadać kał dziecka. W aptece należy
zaopatrzyć się w specjalne pojemniczki z łopatką. Kał badamy trzykrotnie ( trzy próbki w różne
dni) , z wyjątkiem zastosowania immuno - enzymatycznej metody do wykrywania lamblii, kiedy

wystarczy jedno badanie.
Gdy nie ma już żadnych wątpliwości, co do zakażenia pasożytami, lekarz wypisze odpowiedni lek

na receptę ( np.Pyrantelum, Vermox, Zentel ) i zaleci dawkowanie.

Pozbyć się skutecznie
Aby skutecznie pozbyć się pasożytów, warto zastosować poniższe rady:

* zgodnie z zaleceniem lekarza przyjąć lekarstwo
* lek powinien przyjąć każdy z członków rodziny, mieszkający z zakażoną osobą, o ile nie ma do

tego przeciwwskazań (np. ciąża)
* należy wyprać w możliwie wysokiej temperaturze bieliznę, piżamy, pościel całej rodziny,

następnie przeprasować żelazkiem
* pamiętać i przypominać dzieciom o myciu rąk przed każdym posiłkiem

* zawsze starannie myć warzywa i owoce
* nie kupować mięsa nieznanego pochodzenia

* pilnować, aby dzieci nie wkładały do buzi brudnych przedmiotów
* pamiętać o systematycznym odrobaczaniu zwierząt domowych.
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