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Peneszgomba-allergia 
Az druize]: rum csak a balesetueszely es az iuouizbdzis Jertifzese 

riven je7lJlegetik az egeszseget. A leuonulo dr nyomdn (1 bedzott 
[alakon, dtneduesedett btaorokon, elpusztult niiuenyzeten 

elszaporodnak a peneszgombdk, amelyek allergidt es asztmdt 
okozhatnak. A megolddsi lehetifsegekrifl dr. Mayar Donat, 

a Budai Allergiakozpont aerobiologusa beszelt. 

A z arviz soran az epuletanyaq 

nagy mennylsequ vizet vesz fel , 

mely a magas vlzaktivitasu 

gombak elterjsdesehez vezet. A viz 

igeny alapjan ugyanis mas peneszqorn

bafa jokra szarnlthatunk egy enyhsbb 

nedvesedes essten , mint a tart6s 

atazast k6veWen . 

Teendok az arviz okozta 
peneszesedes elharitasara 
!?zaritas. A peneszgombatelepek letra

.jottehez altalaban harem nap szukseqss 

~a vizssedest k6vet6en. Mivel nagy 

mennyisequ sporat termelnek, ez ulabb 

penesztslepek kialakulasahoz vezet. 

Minel tovabb var a peneszmentesites

sel, a helyzet annal rosszabb lesz. 

Amint az elontott hazba vissza lehet ter 

ni, el kell kezdeni a peneszssedes fel

szarnolasat. Hazaterve etoszor nyisson 

ki minden ajt6t-ablakot, hogy megindul

jon a kiszaradas. A szelldztetest csak 

akkor szunetsltesse, ha a kulteri leveg6 

relativ paratartalrna meghaladja a 60%-0t. 

A rnaradek vizet torol]e fel a padl6r61. 

A peneszes vagy szennyvfzzel atitatott 

por6zus anyagokat tavolltsa el, zart sze

rneteszsakban dobja ki. Por6zus anyag 

a tape ta, a gipszkarton, a szigetel6anya

gok , a vakolat, a tobbszoros taltestskre

tegek, sz6nyeg, fa- es papfrtargyak, 

matrac, plussallatok - ezeket nem lehet 

kel16keppen megtisztitani, ha bepene

szedtek. A sp6raterjedes megel6zesere 

a fert6z6tt targyakat burkolja be mu

anyag zacsk6val. 

Az atazott sz6nyegeket, karpitokat 

legt6bbsz6r ki kell dobni . Ha megment

heW, tisztitsa ki, fert6tlen itse es miel6bb 

szaritsa meg. A szennyvizzel atitatott t61

t6anyagot (szivacs, toll) ne hasznalja tel. 

Tavolltsa el a gipszkarton falakat, el

len6rizze a haz sziqeteleset, Az atazott 

sziqetsles sokaiq nedves marad , es rej

tett penesz kialakulasahoz vezet, illetve 

az spuletanyaqban faront6 qornbak tele

pedhetnek meg . A burkolatok visszahe

lyezess el6tt gy6z6dj6n meg arr61, hogy 

a sziqsteles es a faanyag rneqszaradt 

(fa eseten a nedvesseqtartalorn ne le

gyen 14%-nal magasabb). A butorokat 

es az uj burkolatot csak a teljesen kisza

radt epuletbe tegye vissza. Az epulet ki

szantasa tUrelmet probate feladat , nona

pokat is igenybe vehet. 

Peneszmentesites. Haladjon helyiseq

r61 hslyiseqre, fokozatosan izolalva 

a munkateruletet a lakas t6bbi reszetol, 

A peneszqornbatelepek lekaparasaval 

nagy mennyisequ sp6ra jut a leveg6be, 

ezert munka kozbsn folyamatosan szel

16ztessen. 

• A rnosoqepben tisztithat6 textfllakat 

altalaban meg lehet menteni, amennyi

ben a peneszqornbak nem okoztak rna

radand6 karosodast az anyagukban. 

• A nem karpitozott butorok is meg

menthet6k, ennek erdekeben az udva

ron tisztitsa meg 6ket. Ha a peneszess

des csak a feluletet erinti , hagyja a taz6 

napon, majd s6p6rje Ie a kiszaradt, el

pusztult peneszt. A resekb61 HEPA-szu

r6s porsziv6val eltavolithat6k a lerak6

dott gombaelemek. Figyelem! Az elhalt 

sp6rak is allergizalnak! 

• A nem por6zus felszinu targyak, 

mint a m(ianyag, uveg , beton , kul6nb6z6 

femek stb. k6nnyen megtisztithat6k 

a peneszt61. 

Lemosas/fertotlenites. A penesztele

pek eltavol itasat k6vet6en j6het a lemo 
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sas es a fertotlenites. A lernosasnal ket 

vodorrel dolgozzon, egyikben 6blit , a rna
sikkallemos. A vizet gyakran csereljs . 

A tlsztltashoz ne hasznaljon tosztattar

talrnu szereket - a tosztat taplalja a mik

roorganizmusokat. A lernosast k6vet6en 

t6r61je a feluletet szarazra, 

A tertotlerutesre a hipooldat (10 liter 

vizhez 6 dl haztartasi hip6) is megfelel6, 

ez szagtalanit is. 

Ne keverje a kul6nfele tisztit6szere

ket , pI. savakat, ecetet, vizk6old6t hipo

val. Bizonyos tisztit6szerek egyes felule

teken (alum inium , rozsdamentes acel, 

lin6leum) elszfnezodest okozhatnak, 

ezert kezeles el6tt erdemes kis teruleten 

kiprobatn: ezeket. A nagy rnennyisequ 

peneszqornbaspora tart6s belefeqzese 

egeszsegkarosit6 hatasu, Peneszrnen

tesfteskor hasznaljon kesztyOt, valamint 

hosszu ujju es hosszu szaru munka

ruhat, zart cip6t , sapkat. Er6s tertozes 

essten viseljen legszur6 maszkot. 

Ne vegezzen peneszeltavotltast, ha al

lerqlas valamelyik peneszgombafajra. 

E rnunkat ne veqezzek 12 ev alatti gyer

mekek, id6sek, varandosok, valamilyen 

immunrendszert gyengiW alapbetegseg

ben , illetve leguti megbetegedesben 

szenved6k. Ez ut6bbiak vegig tartsak 

keszenletben a gy6gyszereiket. A fert6t 

len it6szerek elpusztftjak a peneszgom

bat , de nem akadalyozzak meg , hogy is

met megjelenjen a gombatelep. A vegs6 

megoldas csak a teljes kiszaradassal er

het6 el. 
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