KLAUSMAI IR ATSAKYMAI APIE REPELENTŲ PANAUDOJIMĄ
Kod÷l reik÷tų naudoti repelentus prieš vabzdžius?
Repelentai prieš vabzdžius
- gali apsaugoti nuo uodų ar kitų kraujasiurbių nariuotakojų, kurie gali būti užkrečiamųjų ligų
platintojai,
- sumažina kraujasiurbių nariuotakojų įkandimo riziką, dirbant ar ilsintis lauke.
Kaip dažnai reik÷tų panaudoti repelentus?
Prieš naudojant repelentą, būtina perskaityti nuorodas apie produkto panaudojimą.
Prakaituojant arba įšilus kūnui gali tekti repelentą naudoti dažniau.
Repelentai, turintys didesnę aktyviosios medžiagos koncentraciją, užtikrina ilgesnę apsaugą.
Kaip veikia repelentai prieš uodus?
Uodų patel÷s puola žmones ir gyvūnus tam, kad prisisiurbtų jų kraujo, kuriame yra baltymų,
reikalingų kiaušinių subrandinimui. Uodus vilioja žmogaus odos kvapas ir kv÷pavimo metu
išskiriamas anglies dioksidas. Aktyvios repelento sudedamosios dalys atbaido uodus, bet nenužudo
jų. Repelentai efektyviai veikia trumpu atstumu nuo apdoroto paviršiaus.
Kaip aktyvios sudedamos dalies kiekis produkte susijęs su apsaugos efektyvumu?
DEET (N,N-diethyl-m-toluamidas) yra efektyvi sudedamoji dalis, randama daugelyje repelentų:
• Produktas, turintis 23,8% DEET, vidutiniškai 5 valandas apsaugo nuo uodų įkandimo.
• Produktas, turintis 20% DEET, apsaugo beveik 4 valandas.
• Produktas, turintis 6,65% DEET, apsaugo beveik 2 valandas.
• Produktas, turintis 4,75% DEET, apsaugo apytikriai 1,5 valandos.
Šiuos rezultatus pateikia tik viena studija ir jie demonstruoja tik produkto veikimo principą.
Repelento poveikis priklauso nuo daugelio sąlygų: temperatūra, prakaitavimas, dr÷gm÷.
Repelentą reik÷tų pasirinkti pagal tai, kiek ilgai ketinate praleisti laiko gamtoje. Jei tikit÷s daug
laiko praleisti lauke ir sp÷jate, kad gali pulti uodai, galima repelentą panaudoti pakartotinai,
prisilaikant gamintojo nurodymų.
Kas yra permetrinas?
Produktas, kurio sud÷tyje yra permetrinas, rekomenduojamas naudoti rūbų, batų, lovos tinklų,
stovyklaviet÷s įrenginių apdorojimui. Permetrinas yra efektyvus ir insekticidas, ir repelentas. Šiuo
preparatu apdoroti rūbai atbaido erkes, uodus ir kitus nariuotakojus ir išlieka efektyvūs po skalbimo.
Pakartotinas apdorojimas permetrinu atliekamas griežtai prisilaikant gamintojo nurodymų.
Kur galima įsigyti repelentų?
Dažniausiai repelentais prekiaujama vaistin÷se, didžiųjų parduotuvių poilsio prekių, kosmetikos
skyriuose ir pan.

Naudokite repelentus teisingai.
Ką reik÷tų prisiminti naudojant repelentus prieš vabzdžius?
Griežtai laikytis gamintojo nurodymų etiket÷je.
• Repelentu padengti atviras kūno vietas. Nenaudoti repelento, apdorojant odą, po rūbais.
Gausus produkto panaudojimas neužtikrina didesn÷s apsaugos.
• Nenaudoti repelento tose kūno vietose, kuriose yra odos pakenkimai (įpjovimai, žaizdos,
sudirgusi oda).
• Sugrįžus į patalpas, oda nusiplauti su prausimosi priemon÷mis.
• Nepurkšti produkto (aerozolio) uždaroje patalpoje.
• Nepurkšti produkto (aerozolio) tiesiai ant veido. Nupurkškite produktu delnus ir jais tepkite
veidą, saugant akis ir burną.
Kaip išvengti neigiamo poveikio, naudojant repelentus prieš vabzdžius?
Naudojant repelentus, retais atvejais gali pasireikšti odos reakcija į produktą.
Daugumos produktų aprašymuose yra nurodoma, kad produktui patekus į akis, gali būti sudirginta
gleivin÷.
Jei įtariate, kad gali būti vienokia ar kitokia reakcija į produktą, nustokite jį naudoti, nuplaukite odą
(jei naudojote) ir pasikonsultuokite su gydytoju. Produktui patekus į akis, jas reikia plauti vandeniu
ir konsultuokit÷s su gydytoju. Vizituojant gydytoją, produktą neškit÷s kartu.
Ar galima repelentus panaudoti vaikų apsaugai?
Produktai gali tur÷ti skirtingus amžiaus apribojimus jų panaudojimui. Skaityti informacinį
gamintojo aprašą.
• Naudojant repelentus vaikų apsaugai, pirmiausiai produktu ištrinkite savo rankas ir tik po to
jomis įtrinkite vaiko odą. Saugokite akis ir burną.
• Netrinkite repelentu vaiko rankų, nes jis gali jas kišti į burną.
• Neleiskite vaikams naudotis repelentu savarankiškai, leiskite tai daryti tik suaugusiems.
• Saugokite repelentus vaikams neprieinamojoje vietoje.
Ar gali repelentus naudoti n÷ščios ir maitinančios mamos?
Jei informaciniame gamintojo apraše n÷ra nurodytas draudimas, naudoti galima. Jei turite klausimų,
konsultuokit÷s su gydytoju.
Ar galima repelentus naudoti kartu su kremu nuo saul÷s?
Taip. Rekomenduojama pirmiausiai naudoti apsauginį kremą, o po to – repelentą. Bet kuriuo atveju
patariama skaityti informacinį gamintojo aprašą.
Pareng÷ medicinos entomolog÷ Milda Žygutien÷.
Naudotasi CDC rekomendacijomis, prieinamomis adresu:
www.cdc. Gov/ncidod/dvbid/westnile/ga/insect-repellent.htm

