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Hozz szokik 
szervez t 

Ugyan eleg hosszadalmas elja

ja, hogy erzekeny a csipes
re, akkor lehet, hogy mar van 

autoinjektora, vagy is adrena

Mire erdemes oda
figyelnie, ha allergias 
a darazs mergere? 

A hirtelen jott tavaszi ka
nikula miatt iden is sok da
razs roppent be a kertekbe, teo 
raszokra, de egy-egy kirandu
lason is gyakran talalkozha
tunk veliik. Dr. Balogh Kata 
lin,a Budai Allergiakozpont 
allergologusa arra figyelmez
tet, hogy legyiink nagyon ova
tosak ezekkel a rovarokkal, hi
szen csipesiikkel komoly ve
szelybe sodorhatnak be rmiin
ketoAszakember hasznos tana
esaival megovhatjuk magunkat 
a kellemetlensegektol. 

Gen tikai bajl m7 
Talan nem sokan tudjak, hogy 
- ahogyan a tobbi nilerzekeny
seg eseteben - a rovarcsipes-al
lergianal is kimu tathato a gene
tikai hajlam, ez persze nem azt 
jelenti, hogy rnindenkeppen 
allergiasak leszunk, amennyi
ben a csaladban is valaki er ze
kenyen reagal a rovarcsfpesre. 
Am hogy ebbol lesz-e beteg seg, 
azt a kornyezeti hatasok is be
folyasoliak. 

tive k I: 6ny. 
Enyhebb esetekb en a darazs 
"tamadasa" utan nehany oran 
belul a csipes helyen egy 10-12 
centimeteres duzzanat alakul
hat ki, amely mar je lezh et egy 
esetleges tulerzekenyseget, Am 
a csipes helyetol tavolabb ki
alakulo reakciot mar igenis na
gyon komolyan kell ven ni , teo 
hat ha a rovar peldaul a karon 
"szurt", am a szem es az ajkak 
kezdenek megduzzadni, tana
esos azonnal orvoshoz fordul
nL Meg sulyosabb esetben leg
uti tlinetek is jelentkezhetnek, 
ez ekre a kohoges, az orrfo
lyas es a tlisszentes figyelmez
tet. A darazsesipes az arra er
zekenyeknel anafilaxias sokk-
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hoz is vezethet, amely az aller
gia legsulyosabb tiinetegytit
tese. Ilyenkor a beteg a csipes 
utan viszketni kezd , tester esa
lankiiitesek borftjak el, bore ki
pirosodik, az ajkai, a nyelve es 
a gegeje megduzzad, es olyan 
su lyos legzesi es keringesi za
varok lephetnek fel, hogy ha 
nines segitseg, meghal. Jo, 
ha tudjuk, hogy az anafilaxia 
neha ket hullarnban zajlik: az 
elsa tiinetek - peldaul 
szem - es szajduzzanat 
- ugyan elmulnak, am 
kesobb, 8-12 ora rmil
va kiiijulnak es sulyos
bodnak. 

lab! 

Ha rneqkornv kez ennOnket egy darazs, ne hadonasszunk. 

Ne feledjiik: a csipes utan fon
tos az allat azonositasa es a ful
lank eltavolftasa is! 

Az osszeallitast keszitette:
";:<r-·' 
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Udftl1c II 
Nagyon figyeljiink 
arra, hogy nyaron ne ~ 

igyunk iivegbdl sort vagy cuk
ros lid it6ket! Ha ugyanis a ro
varral egyutt nyeli le valaki az 
italt, a rovar elsa dolga az lesz , 
hogy szur, Miutan a torok, a ga
rat, a gege kornyeken nagyon 
lazak a kotoszovetek, a teru
let azonnal megduzzad, be
szfikulnek a legutak, es ahhoz 
meg allergiasnak sem kelllen
nie, hogy megfulladjon. 

Orvo I•• ft•• 
A rovaresipes-allergiasoknak 
mindenkcppen orvosi segit
segre van szlikseglik a darazs
szunls utan! Ha a beteg tud

lininjekcioja, amelyet a men
tok kierkezese ig a nad ragon 
keresztul a cornbjaba kell be
adnia maganak. Nagy segftseg 
lehet ilyen esetekben az orvos 
altai, kifejezetten a csipesekre 
osszeallitott elsosegelycsomag, 
ami nem kaphato a patikakban, 

ras - evekig is tarthat - , de az 
immunterapia harasos lehet a 
darazscsfpes-al lergiara is. En
nek soran a bet eg szervezetet 
hozzaszoktatjak az erzekeny
seget kivalto allergenhez. A te
rapiaval teljes gyogyulast es tu
netrnentesseget lehe t elerni. 

mer t az allat erre tarna dassal vataszot 
A darazsak az ros iIIatokra is .ugranak". fgy turek elo ne 

haszna jju nk eros dezodort. parfurnotl 
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