
 ابر گرده افشانی با دستگاه تصفیه هوارکمک به حساسیت در ب

 

 ؟آلرژی چیست

  .كندیمتنوع بروز م یاين افزايش حساسيت در افراد مختلف به صورتهاگويند كهيم یرا آلرژ یعوامل محيطافراد نسبت به یواكنشها

مكرر، آب ريزش  یهاآنهاعطسه است كه مهمترين عاليم "رينيت "يا یبين یمثل آلرژ یتنفس یآلرژيها، آلرژيها عموال شايعترينم

  .است یبين ی، خارش و گرفتگیبين

 عوامل حساسیت زا کدام ها هستند؟

در فصل بهار  .در فصل بهار است درختان و گياهان یهاعلل شايع و بارز ، گرده از یيك دخالت دارد، یدر بروز آلرژ یعوامل متعدد

خس، بثورات پوستی مثل كهير، خارش و اگزمای به شكل خس ها باعث آبريزش بينی، اختالالت تنفسیافشانی درختان و گلگرده

 .شودالتهاب می مخاطی به صورت تورم و

های فصلی در اين مواقع نبايد افراد مبتال به حساسيت ترند؛ به همين علتها به سطح زمين نزديکا و غروبههای گياهان صبحگرده

اسفند ماه آغازو تا نيمه .اردبيهشت ماه هر سال  گيرند. در نواحی معتدل مثل تهران و كرج گرده افشانی از  ها قراردر معرض گرده

 ادامه میيابد.

 آلرژی عوامل راه کار مقابله با

خط مقدم دفاع در برابر آن دوری از عوامل محرک است. بعد  چه كار ديگری می توانيد انجام دهيد؟آلرژی  برای از بين بردن عالئم

بشوييد. وقتی در بيرون مشغول كار  را قبلی های لباس و كرده  بيرون بوديد، دوش بگيريد، لباس های خود را عوض از اين كه مدتی

 گرده ها را به خاطر اندازه ريزی كه دارند متوقف می كنند. از بسته N95 های سکهستيد از يک ماسک استفاده كنيد. فقط ما

و عينک آفتابی برای دور نگه داشتن گرده ها از  ماندن شيشه های منزل و ماشين خود نيز مطمئن شويد. اگر بيرون رفتيد، از كاله

  .چشم خود، استفاده كنيد

 استفاده از دستگاه تصفیه هوا کمک به کاهش عوامل حساسیت زا

. باشد میوا دارای فيلتر هپا دستگاه های تصفيه همحيط های بسته استفاده از در های گياهان مقابله با گردهيكی ديگر از راه های 

 ذرات معلق موجود در هوا و در نتيجه كاهش عوامل حساسيت زا می باشد.اين فيلتر قادر به جذب 

 .تنفس زندگی است، سالم زندگی كنيد

 نعتی تهويه سام نماينده انحصاری دستگاه های تصفيه هوای ساملنگروه ص
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