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 رنيت آلزصيك

 .رنيت آلزصيك به معنای آلزصی در بينی می باشذ
 رينيت  با ايجاد پيامذ و عوارض خود اس جمله  :

ناتوانی، صزف هشينه های درمان پششکی، کاهش 
بهزه وری کاری و غيبت اس محل کار و تحصيل ،  

عفونت، سينوسيت، گلودرد مکزر ، سزفه، سزدرد،  
تغييز در الگوی خواب، خستگی، تحزيك پذيزی ،                                                                         

 .  بز کيفيت سنذگی بيمار تاثيز می گذارد



 ًشاًَ ُای آى چیست؟

احتماٌ بیُی، عطسّ، اضک ریشش، آب ریشش اس 

 بیُی، خارش چطى ْا، تزضحات پطت حهك 

 :  پیاهذ ًاخْشايٌذ

ّ ْای درياٌ پشضکی، کاْص   َاتٕاَی، صزف ْشیُ

 بٓزِ ٔری کاری ، غیبت اس يحم کار ٔ تحصیم  

 .رًیت آلرژيک هوکي است فصلی يا دايوی باشذ

 

 



ًاشی از آلرژى ُای فصلی  :  علل رًیت آلرژيک فصلی

 .است

  7تا  3)ّيرّش ُا هثل آًفْالًسا : علل رًیت عفًْي

 (رّز يا بیشتر

سیگار، آلْدگی ُْا، عطر ُا،  : علل رًیت غیر آلرژيك

اسپری ُا، بْی رًگِا، دّد غلیظ، خْش بْکٌٌذٍ ُا  

يا بَ  / هذام ّ )، استرش ُای حاد، شرّع حاهلگی  

 (دًبال هْاجَِ



مذام و  (: ) حساسيت آلزصيك)علل رنيت آلزصيك 
 (يا فصلی / 

هخلَلبت )هبیت ّبی هَجَد در گزد ٍ خبن- 1
 (هیىزٍسىَپی در گزد ٍ غجبر

وپ ّب ًوی تَاًٌذُ غذای  / لبرچ ّب )وپه یب لبرچ ّب - 2
 (خَد را ثسبسًذ ٍ اس هیشثبى تغذیِ هی وٌٌذ



 (  پر ّ پشن حیْاًات ّ حشرات )آلرژى ُای حیْاًی  -3

 آلرژى ُای شغلی   -4

 حیْاًات خسدار هثل خرگْش-5

 فضْالت حشرات بخصْص سْسک -6

برخی از افراد هبتال بَ رًیت آلرژيک هوکي : تْجَ
 .يا اگسها ًیس داشتَ باشٌذ/ است آسن ّ 

 



 دارويی و غيز دارويی: درمان
 توصيه های السم قبل اس شزوع درمان های دارويی

پزّیش  اس هَاد آلزصى وِ هَجت پیذایص ػالئن ٍ ًطبًِ ّب در / دٍری *
 .ضوب ضذُ است

لبرچ ّبی درٍى خبًگی در توبم طَل سبل یبفت هی ضًَذ، ثیطتز در *
هحل ّبی ًوٌبن ٍ گزم هثل وفص ّب، چىوِ ّب، چوذاًْب، رٍسًبهِ 

ّبی وٌِْ ٍ فزش ، ظزف آة سیز یخچبل،  پزدُ حوبم ،  سطَح حوبم 
 ٍ تَالت

 تَسط ضستي سطَح ثب هحلَل سفیذوٌٌذُ رلیك: حذف لبرچ ّب 



 توصيه های السم قبل اس شزوع درمان های دارويی
گیبّبى خبًگی ٍ گل ّبی خطه ضذُ هٌبثغ ػظیوی اس وفه  *

ّب  هی ثبضٌذ ٍ هی ثبیست اس اتبق خَاة ٍ اتبق ًطیوي دٍر 
 . ضًَذ

ًگْذاریذ تب اس خطىی ثیٌی  % 45تب % 25رطَثت خبًِ را ثیي *
ًیش هَجت رضذ % 50سطح رطَثت ثبالی . )جلَگیزی ًوبیذ

 .(لبرچ ّب ٍ وفه ّب در خبًِ هی گزدد



 توصيه های السم قبل اس شزوع درمان های دارويی
ّز ثبر سهبى دٍش گزفتي  لیف خَد را تؼَیط وٌیذ،  آًزا در *

هبضیي لجبسطَیی ضستِ ٍ ثگذاریذ در هؼزض َّا خَة خطه 
 .ضَد

ٍلتی . در رٍس ّبی اٍج گزم ٍ خطه سبل اس هٌشل خبرج ًطَیذ*
دلیمِ پٌجزُ ّب را ثبس وٌیذ تب َّا   2-3سَار هبضیي هی ضًَذ 

.                                                                                                تؼَیط ضَد
 .سثبلِ ّب را هزتت اس هٌشل خبرج وٌیذ *



 توصيه های السم قبل اس شزوع درمان های دارويی
ثیوبراى دچبر آلزصی ضذیذ ثِ گزدُ گل ّب ثبیذ در سهبى ّبیی وِ *

در سهبى  . ضوبر گزدُ ّب ثبالست، اس هٌشل خبرج ًطًَذ
 .گزدافطبًی ثِ هسبفزت ًزٍیذ

اس گزدُ گل ّب  یب دٍری وٌیذ ٍ یب سهبًی وِ در ثبغچِ ٍ پبرن  *
 هی رٍیذ هبسه ثشًیذ

فیلتز ّبی َّاسبس ٍ تَْیِ هطجَع هٌبست،  گزدُ ّب را اس خبًِ  *
دٍر هی وٌذ ٍ هی ثبیست ثطَر  هزتت ایي فیلتز ّب را تؼَیط  

 .  وٌیذ



 توصيه های السم قبل اس شزوع درمان های دارويی   
هحلَل سبلیي ًزهبل هزتت داخل هسیز ثیٌی را تویش ٍ ثب *

 .هزطَة ًگِ داریذ تب هَاد هحزن ثیٌی وبّص یبثذ

 .  سیگبر ٍ ػطز وِ ّزدٍ ثزای ثیٌی هعز ّستٌذ دٍری وٌیذاس *

همذار سیبدی وپه  در خبرج اس هٌشل اس ثْبر تب ضزٍع فصل سزهب  
لبرچ ّب هؼوَالً در وَد گیبّی، پزس ثزگْب، گل ٍ . ٍجَد دارد

 .سجشیجبت ثبغچِ ای یبفت هی ضًَذ

 

 



با توجه به اينکه رهايی اس گزده گلها و قارچ ها مشکل است 
 چنذ توصيه بزای کاهش مواجهه در اينجا آمذه است

در صَرت اهىبى در فصَل ثْبر ٍ تبثستبى پٌجزُ ّبی خبًِ را  *
استفبدُ   ( Air Conditioning)ثجٌذیذ ٍ اس في وَئل 

در اتَهجیل ًیش ضیطِ ّب را ثبال آٍریذ ٍ في هبضیي را  . وٌیذ
.                                                                                                                رٍضي وٌیذ

لجبس ّب ٍحَلِ خَد را ثزای خطه ضذى ثیزٍى اس خبًِ  *
 .آٍیشاى ًىٌیذ سیزا همذار سیبدی گزدُ گلْب رٍی آًْب هی ًطیٌذ

 



صجح سزضبر اس گزدُ  10تب  5َّای خبرج اس هٌشل در سبػبت *
گلْب هی ثبضذ لذا در ایي سبػبت ثزای ٍرسش اس هٌشل خبرج 

.                                                                                                      ًطَیذ
ّز گبُ هججَریذ ثِ هحیطی ثزٍیذ وِ هسز  ضوب اس پبرن ٍ *

 .  هٌبطمی است وِ درخت ٍ گل دارد هبسه فیلتز دار ثشًیذ



در مورد آلزصی به مايت های موجود در گزد و غبار به 
 :توصيه های سيز عمل کنيذ

هبیت ّبی گزد ٍ غجبر خبًگی هخلَلبت : مايت چيست
هیىزٍسىَپی ریشی ّستٌذ وِ هؼوَال اس ثبلی هبًذُ پَست 

آًْب ضوب را گبس ًوی . ثذى حیَاًبت ٍ اًسبى ّب تغذیِ هی وٌٌذ
اهب ّویطِ رٍی سطح آى . گیزًذ یب سیز پَست تبى ًوی رًٍذ

 .چِ ضوب خَاة ثبضیذ ٍ چِ ثیذار. ّستٌذ

 



گزو  ۴۲ْز یک اس ایٍ يٕجٕدات ریش جثّ در ْفتّ بیص اس )

.  اس پٕست يزدِ ای کّ اس بذٌ ضًا جذا يی ضٕد را يی خٕرَذ

تا   0/۲5يیهیًتز طٕل ٔ  0/۴يایت ْای غبار خاَگی يعًٕال 

 .(يیهیًتز عزض دارَذ 0/3۲

 



 محل سنذگی مايت ها 
تخت خَاة، تطه ّب ، رٍپَش تخت خَاة، پزدُ ّب، ثبلص ّب ،  

درجِ   26تب  24رٍوص ّبی هجلوبى ، هحل ّبی گزم ثب دهبی 
سبًتی گزاد ، رطَثت ثبال هثل؛ پبرچِ ّب ٍ پزدُ ّبیی وِ 

یب ایٌىِ ثب جذة رطَثت َّا  ( پزدُ حوبم)ًوٌبن ثبلی هبًذُ اًذ 
 (هبًٌذ حَلِ ّب)ٍ ػزق ثذى ًوذار ضذُ اًذ 



 چه بخشی اس مايت ها حساسيت سا است؟ 
فعَالت دفؼی حبٍی پزٍتئیي ّبی آًشیوی وِ هتبسفبًِ ثزخی 
افزاد ثِ ایي پزٍتئیي ّبی آًشیوی حسبسیت داضتِ ٍ ٍاوٌص  

 .ّبی آلزصیه ًطبى هی دٌّذ



 چگونگی مقابله با مايت غبار خانگی
تؼذاد ٍسبیلی وِ در هٌشل ثبػث تجوغ گزد ٍ خبن هی ضَد را   *

 .ثِ حذالل ثزسبًیذ

اگز ثِ هبیت ّب حسبسیت داریذ یب ثب خبرش ثیٌی اس خَاة ثیذار   *
 :                         هی ضَیذ

حتوب ثبلص ٍ تطه ّبی تبى را ثب رٍپَش ّبی ظذ حسبسیت *
 .                                          ثپَضبًیذ

 .حذالل سبلی دٍ ثبر آًْب را ثب آة داؽ ثطَییذ *

 



 ادايّ چگَٕگی يمابهّ با يایت غبار خاَگی

پادری ْای صُعتی با پزسْای بهُذ ٔ تٕاٌ جذب باالی  اس *

 .خاک ٔ آب استفادِ کُیذ

بذٌٔ آساد كُُذِ ُاُسٌ )در اتاق ْا اس دستگاِ ْای تصفیّ ْٕا *

دَبال ًْاٌ ًََّٕ ْای دارای فٍ ٔ يکُذِ  . )استفادِ كُیذ( 

 .(                                                                                              باضیذ

ًْیطّ اجاسِ دْیذ کّ ْٕا در خاَّ جزیاٌ داضتّ ٔ َٕر  *

ایٍ کار يیشاٌ رطٕبت را کاْص . خٕرضیذ بّ درٌٔ آٌ بتابذ

 .  يی دْذ



بزَايّ يُظًی بزای ضتسطٕی رٔبانطي بانص، رٔ *

 .  تطكي تطک ٔ يالفّ پتْٕا داضتّ باضیذ

آَٓا را با آب گزو ٔ تزجیحا يٕاد ضذ حساسیت  *

درجّ ساَتی گزاد باعث يزگ  55آب ) ضستطٕ دْیذ

بٓتزیٍ ٔسیهّ ياضیٍ .( )يایت ْای غبار خاَّ يی ضٕد

 (نباسطٕیي است

بٓتز است بّ جای پارچّ َخی ٔ پُبّ ای اس پارچّ  *

 .  ْای يصُٕعی استفادِ کُیذ

 



 :لبلی ٍ لبلیچِ هبیت ّب را ّوبًٌذ آٌّزثب ثِ خَد جذة هی وٌذ *

 .  لذا تب حذ اهىبى توبم لبلی ّب را اس دیَار ّب ٍ وف خبًِ جوغ وٌیذ *

اگز ػاللِ فزاٍاًی ثِ ًگْذاری آًْب داریذ، ثبیذ ثِ صَرت دٍرُ ای آًْب *
 .  ثخبرضَیی وزدُ یب ثِ لبلی ضَیی ثفزستیذ

ّوچٌیي ثزًبهِ هٌظوی ثزای آٍیشاى وزدى آًْب در َّای آساد داضتِ *
 .  ثبضیذ

 .ثخص سیزیي لبلی ثْتزیي هحل ثزای رضذ ایي ّیَالّبی وَچه است*

 



کفپٕش سخت ٔ يحکى بٓتزیٍ گشیُّ بزای يبارسِ با *

سزايیک، پی ٔی سی یا نًیُیت كّ . يایت ْا است

 تًیش كزدٌ آَٓا َیش آساٌ تز است

کف يُشل را با جارٔی بزلی لٕی تًیش ٔ اس يٕاد *

ّ کص استفادِ کُُذ  . کُ

 . يُابع غذایی يایت ْا را بّ حذالم بزساَیذ *



.                                                                      ضبٓا لبم اس رفتٍ بّ اتاق خٕاب، دٔش بگیزیذ*

.                                                                                در تخت خٕاب ٔ رٔی يبهًاٌ چیشی َخٕریذ*

حیٕاَات خاَگی را درٌٔ يُشل َگٓذاري َكُیذ ٔ یا  *

 .  بّ اتاق خٕاب ٔ اتاق َطیًٍ راِ َذْیذ

تًايی اسباب باسی ْای پارچّ ای لابم ضستطٕ را  *

درجّ ضستّ ٔ در  ۶0تا  55ْز سّ ياِ یک بار با آب 

 . آفتاب خطک کُیذ

 



اگز اهىبى ضستي آًْب در چٌیي دهبیی ٍجَد ًذارد، اسجبة *
سبػت درٍى   12ثبسی ّب را در ًبیلَى لزار دادُ ٍ ثِ هذت 

سپس آى را طجك دستَرالؼول ضزوت . فزیشر ثگذاریذ
تطىیل وزیستبل ّبی یخ تب .)سبسًذُ ضستِ ٍ خطه وٌیذ

 .(حذ سیبدی ثبػث ًبثَدی هبیت ّبی غجبر خبًگی هی ضَد



 



 







 پاياى


