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أكتيسين
عامة أكتيسين كريم يستخدم لعلاج الجرب.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
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وصف

بيرميثرين  %5كريم
ما هو هذا الدواء؟
كريم البشرة بيرميثرين يستخدم لعلاج الجرب.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
الربو
فعل غير عادي أو حساسية بيرميثرين المبيدات الحشرية البيطرية أو الأسرة المعيشية،
والأخرى الأدوية ،الأقحوان ،الأطعمة ،والأصباغ أو المواد الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
هذا الدواء للاستخدام الخارجي فقط .لا تأخذ عن طريق الفم .لا ينصح بحمام أو دش قبل تطبيق هذا الدواء.
دقة فرك الكريم في جميع أسطح الجلد ،من الرأس إلى أخمص القدمين .من المهم لتطبيقه في كل مكان
في جسمك ،وليس فقط حيث الطفح الجلدي .تطبيق الكريم بين الأصابع وشقوق أخمص القدمين ،في
طيات الرسغ والخصر ،في شق الأرداف ،على الأعضاء التناسلية ،وفي البطن زر .استخدام مسواك
لتطبيق الكريم تحت أظافر اليدين وأظافر الخاصة بك .وينبغي قص الأظافر قصيرة .إذا كان لديك
القليل أو لا الشعر ،أو تقوم بتطبيق الكريم للأطفال الرضع أو الصغار ،تأكد من يمكنك فرك الكريم
في العنق وفروة الرأس ،وشعري ،والمعابد ،وجبهته .ترك الأمر على  8إلى  14ساعة ،ثم إزالته
بالاستحمام والشامبو .إذا كنت تقوم بتطبيق هذا الدواء لشخص آخر ،ارتداء قفازات بلاستيكية أو
المتاح لحماية نفسك من الإصابة .لا تحصل على هذا الدواء في عينيك .إذا قمت بذلك ،شطف مع الكثير
من ماء الصنبور بارد.
التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال .وبينما يمكن
وصف هذا الدواء لأطفال لا تتجاوز أعمارهم  2أشهر عمر للظروف المحددة ،تطبق الاحتياطات.
الجرعة الزائدة :إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة
الطوارئ في وقت واحد.
ملاحظة :هذا الدواء لك فقط .عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
لا يتوقع التفاعلات .لا تستخدم أي من المنتجات الجلدية الأخرى على المنطقة المصابة دون أن يخبر
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طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية .إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية ،والأعشاب،
والعقاقير غير وصفه طبية ،أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها .كما أقول لهم إذا كنت تدخن،
وشرب الكحول ،أو تعاطي المخدرات غير المشروعة .بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟
أنها ليست غير عادية للحكة والطفح الجلدي على مواصلة ما دام أسبوعين إلى  4أسابيع بعد العلاج .قد
تكون هذه الأعراض رد فعل مؤقت لما تبقى العث .وهذا لا يعني هذا كريم لا تعمل أو أنها بحاجة إلى إعادة
تطبيق .إذا كنت تشعر بأن حكة وطفح جلدي شديد أو إذا فإنه يستمر إلى ما بعد  4أسابيع ،التحدث مع
طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية الحق بعيداً.
وينتشر الجرب بتماس الجلد المباشر مع شخص مصاب .أفراد الأسرة والشركاء الجنسيين قد تتطلب
العلاج مع هذا الدواء .يجب عليك مناقشة ذلك مع طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية.
استخدام دورة غسيل عادي ،يجب عليك غسل جميع الملابس والمناشف وملاءات الأسرة التي مست جلدك.
لا تحتاج إلى رواش الملابس النظيفة التي لا يرتديها بعد .لا تحتاج إلى تنظيفها بأي طريقة خاصة
المعاطف والأثاث والسجاد ،الأرضيات والجدران.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
حكة
خدر
طفح جلدي
احمرار أو تورم خفيف من الجلد
لاذع أو حرق
وخز الإحساس
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين في درجة حرارة الغرفة بعيدا ً عن الحرارة والضوء المباشر .لا بردت أو تجميد .تخلص من أي دواء غير
مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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