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  שימוש למוצרי אטופיק קומ

, מוצרים איכותיים ובדוקים להתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס
  .נוספות

  .ב ובאנגליה"וידועים בארה

  .ואלרגיות שימוש נכון במוצרים יאפשר איזון בהתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס 

שיפור ,במצב נשלטוהאלרגיה 
מצום משמעותי בהוצאה המשפחתית בתחום 

על מנת להגיע לאיזון " טבלת מעקב אטופיק קומ

  לנטרול גורמים מגרים

  .לחוות תוצאות ושיפור 

  "מעגלי הגנה מהגוף החוצה

  ה משותף איתכם  המביא לאיזון ואיכות חיים סבירה
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שימוש למוצרי אטופיק קומהנחיות ל

  

מוצרים איכותיים ובדוקים להתמודדות עם אטופיק דרמטיטיסו ידע  אטופיק קומ מנגישה
נוספות כרוניות  ומחלות עור אלרגיות 

  

וידועים בארהותיקים ,מספקים איכותיים  מיובאיםהמוצרים 

שימוש נכון במוצרים יאפשר איזון בהתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס 

  

והאלרגיה שמירת האטופיק , העצמה של הטיפול הרפואי
מצום משמעותי בהוצאה המשפחתית בתחום החיים של המתמודד ובני משפחתו וצ

  .הזה

  

טבלת מעקב אטופיק קומ"לקיים תהליך מעקב באמצעות 
  .בזמן הקצר ביותר האפשרי

  

לנטרול גורמים מגרים" טיפול ראשוני בבית " חשוב מאוד לבצע 

לחוות תוצאות ושיפור על מנת 

  

מעגלי הגנה מהגוף החוצה"אנו פועלים בגישה של 

ה משותף איתכם  המביא לאיזון ואיכות חיים סבירהמקיימים תהליך למיד
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אטופיק קומ מנגישה

המוצרים 

שימוש נכון במוצרים יאפשר איזון בהתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס 

,לא פחות חשוב 
החיים של המתמודד ובני משפחתו וצ באיכות

לקיים תהליך מעקב באמצעות  מומלץ 

חשוב מאוד לבצע 

מקיימים תהליך למיד
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  מחזוריות המחלה
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עובש וחיות ,אלרגנים אשר מקורם בקרדית אבק הבית 
  ...)שרקנים, חתולים

  של הגורמים המגרים החיצוניים

  חומרי ניקוי בבית

ארון המטבח , אטם דלת מכונת הכביסה
 תמוספגמטלית ניגוב באמצעות 

 
 ,שטיחים,וילונות - יתלכל הטקסטיל בב

  כל אלו. מושבי הכסא ברכב

De Mite Fabric Sealer"  " 

, רהיטי עץ,שולחנות( 
 "  "Eat My Dustאבק

הספגת  –) מוצר שונה לכל חיה
עם כיוון צמיחת השיער יסודי של כל הגוף 

  

  .נם מוצרים הבאים במגע ישיר עם העור
  :המוצרים של כלל החברות יכילו את המרכיבים הבאים

חומרים אמולסיוניים , חומרים משמרים
  .צמחיים/ שמנים מינרליים 

ולכן התאמת המוצרים לשימוש 

  .חשוב לבצע ברור אישי למוצרים המגרים
מכילים מרכיבים איכותיים 

שימור לשיקום ותורמים ," רשימת החומרים המגרים

העור  של  ר מגעיצולא לי סבון ושמפו
 .אחרים
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  :טיפול ראשוני לבית

אלרגנים אשר מקורם בקרדית אבק הבית " לנקות"וני מטרת הטיפול הראש
חתולים, כלבים,במידה וחיים אתכם בבית (מחמד 

של הגורמים המגרים החיצוניים, "ברור אישי" תהליך  מלץ לקיים

חומרי ניקוי בביתהגיינה ומוצרי טואלטיקה מ

אטם דלת מכונת הכביסה, )טכנאי(טיפול כנגד עובש במזגן האויר 
ניגוב באמצעות –חדר אמבטיה  ,אטמי המקרר, רשמתחת לכיו

 .באקונומיקה לא מבושמת
לכל הטקסטיל בב –אבק הבית  קרדית טיפול ראשוני כנגד

מושבי הכסא ברכב,עגלת תינוק, מצעים, מזרנים,ריפודי כסאות

 "De Mite Fabric Sealerמנטרל אלרגנים מאריגים מצעות בא

( ניגוב אבק ממשטחי הבית , שאיבת אבק יסודית
אבקמעם מנטרל אלרגנים ) ריפודי עור ועוד,ארונות

מוצר שונה לכל חיה(טיפול נגד אלרגנים אשר מקורם בחיות מחמד 
יסודי של כל הגוף במנטרל האלרגנים וליטוף  הנקי מטלית 

 .וכנגד

  מרכך שיער/ שמפו/ סבון 
  

  נם מוצרים הבאים במגע ישיר עם העוריה, מרכך שיער ,שמפו,סבון
 המוצרים של כלל החברות יכילו את המרכיבים הבאים כל

 חומרים משמרים, חומרים מקציפים, חומרי ריח
שמנים מינרליים ,חומרים מייצבים )מאפשרים לשמן ומים להתערבב(

ולכן התאמת המוצרים לשימוש " מקור המגרה החיצוניה"מרכיבים אלה הם  
 .אישית הנה 

 חשוב לבצע ברור אישי למוצרים המגרים
מכילים מרכיבים איכותיים , נם ללא תוספת חומרי ריח יהמוצרים שלנו ה 

רשימת החומרים המגרים"אשר אינם נמצאים ב
  .העור

סבון ושמפו - כ בתכשיר אחד מלץ להישתמש  ומ 
אחרים חומרים/ מוצרים עם
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מטרת הטיפול הראש
מחמד 

מלץ לקייםומ

  טיפול כנגד עובש במזגן האויר
שמתחת לכיו

 טיפול ראשוני כנגד

, ספות 

בא

 שאיבת אבק יסודית

  טיפול נגד אלרגנים אשר מקורם בחיות מחמד
מטלית 
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ומלץ לא להשתמש במרכך 
על שיער " קרם בסיס מינרלי

  בנוסף להגנה על עור הקרקפת

בקרם לחות הוא הטיפול המשמר היעיל ביותר להתמודדות עם אטופיק 
  .בזמן רגיעה

  .עורת הא אשונה היא בדיקה האם המוצר אינו מגרה 
שעות תראה האם  2-3 -והמתנה של כ

  .במידה ומתפתח גרד או פריחה אין להשתמש במוצר
  !שעות  2-4קרם הלחות מגן על העור מפני חדירת אלרגנים למשך 

500ML =1/2  ליטר לשבוע.  

 מרכך שיער כמות קטנה על שיער רטוב 

Skinnies uk 

מונעת / רפואי מייצרים שכבת מגן לעור המצמצמת 
  .עם העור 

ביגוד , חיכוך בין הבגד לגוף

הראשונה הבאה במגע עם הגוף 
  " .חבישה רטובה

שכבת בגוד מגנה מתחת לבגד מחוץ 

  .משחה/כימיקליים המצויים בקרם

 4עד שימוש חוזר  ל ניתן ! מעלות 
המהוות אלרגן בקטריות משחה מייצרים 
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  סבון שמפו רוזמרין 
ומלץ לא להשתמש במרכך מ. מלץ לשימוש בלעדי כסבון הבה במגע עם העור

קרם בסיס מינרלי"ניתן למרוח  כמות קטנה של , מרכךבמקום  . 
בנוסף להגנה על עור הקרקפתתרכך את השיער פעולה זו .רטוב או יבש 

  

  קרם לחות
בקרם לחות הוא הטיפול המשמר היעיל ביותר להתמודדות עם אטופיק  שימוש נדיב

בזמן רגיעהואלרגיות  דרמטיטיס
אשונה היא בדיקה האם המוצר אינו מגרה הפעולה הר

והמתנה של כעל שטח עור קטן ריחה של כמות קטנה 
  . מתאים אישיתהמוצר 

במידה ומתפתח גרד או פריחה אין להשתמש במוצר
קרם הלחות מגן על העור מפני חדירת אלרגנים למשך 

500 -מלצת לשימוש כוכמות מ! פעמים ביום  3חשוב להימרח לפחות  

מרכך שיער כמות קטנה על שיער רטוב  - כ" קרם לחות מינרלי"ניתן להשתמש ב *

Skinnies uk "בגד תחבושת" –ביגוד רפואי 

רפואי מייצרים שכבת מגן לעור המצמצמת ביגוד משחה עם / השילוב של קרם 
עם העור  מהסביבה החיצונית  גורמים מגרים מגע של 

חיכוך בין הבגד לגוף אי, באמצעות פינוי חום וזיעה שיקום ותחזוקת העור 
  .שאינו מכיל וסופג אלרגנים

הראשונה הבאה במגע עם הגוף לשימוש יומיומי כשכבת הביגוד יעיל מאוד 
חבישה רטובה"ולטכניקת " חבישה יבשה"כ

שכבת בגוד מגנה מתחת לבגד מחוץ , מה'פיג,לבוש בבית  ,הלבשה תחתונה
  .לבית

כימיקליים המצויים בקרםבהתאם ל. כביסות   20-40כ : בלאי אורך חיים עד 

  . .אריג הבגד עדין מאוד

מעלות  30לא לעבור במכונת הכביסה :  הוראות כביסה וייבוש
משחה מייצרים / שאריות הקרם(. ימים יש לכבס 

  .)לאטופיק דרמטיטיס
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מלץ לשימוש בלעדי כסבון הבה במגע עם העורומ
. שיער

רטוב או יבש 

שימוש נדיב

ריחה של כמות קטנה מ

חשוב להימרח לפחות  *

השילוב של קרם 

שיקום ותחזוקת העור לאפשרות 

יעיל מאוד הבגד 

הלבשה תחתונהניתן לשימוש כ

אורך חיים עד 

הוראות כביסה וייבוש
 4אחרי . ימים 
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llerpet UsaA 

קרדית אבק ואשר מקורם ב
מלץ מו.  מומלץ  להשתמש לכל כביסת הבית

ניתן להשתמש . במרכך כביסה

  .לכל כביסת הביתהכביסה 

יש להזהר ממגע עם .אינו מסוכן למגע עם הידיים

Fabic Sealer  

, שטיחים, וילונות . ניטרול אלרגנים אשר הצטברו על מוצרי טקסטיל בבית

יש לחזור על הפעולה מידי שבוע 
  .ניתן לבצע את הפעולה מידי שבועיים

יש להזהר ממגע עם .אינו מסוכן למגע עם הידיים
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llerpet Usaמנטרלי אלרגנים מתוצרת 

  

 De Miteתוסף כביסה 

ואשר מקורם בטרול אלרגנים שהצטברו בביגוד ובמצעים נ: יעילות המוצר 
מומלץ  להשתמש לכל כביסת הבית .אבקני פרחים, חיות מחמד, 

במרכך כביסהללא שימוש ,  המיועד לתינוקותכביסה  אבקת 
  .בחצי כוס חומץ  כחלופה 

הכביסה אבקת פקק מידה יחד עם  3/4הוספת : הוראות שימוש

אינו מסוכן למגע עם הידיים, המוצר מורכב מחומרים טבעיים 
  .העיניים

Fabic Sealerאוטם אריגים מנטרל אלרגנים 

ניטרול אלרגנים אשר הצטברו על מוצרי טקסטיל בבית:יעילות המוצר 
  .שמיכות ומזרונים, ספות

יש לחזור על הפעולה מידי שבוע . ריסוס נדיב על גבי מוצרי הטקסטיל בבית 
ניתן לבצע את הפעולה מידי שבועייםבהמשך . השבועות הראשונים  

אינו מסוכן למגע עם הידיים, המוצר מורכב מחומרים טבעיים 
  .העיניים
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יעילות המוצר 
, עובש, הבית

אבקת להשתמש ב

הוראות שימוש

המוצר מורכב מחומרים טבעיים 

יעילות המוצר 

 :הוראות שימוש
 3במהלך 

המוצר מורכב מחומרים טבעיים 
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Eat My Dust 

' וכד חיות מחמד, עובש, אבק

ריהוט , לנגב משטחי עץ . מטלית נקיה  מלכלוך ואלרגנים
. השבועות הראשונים  3יש לחזור על הפעולה מידי שבוע במהלך 

  .בהמשך ניתן לבצע את הפעולה מידי שבועיים

להזהר ממגע עם יש .אינו מסוכן למגע עם הידיים

  

מאפשר לחיות עם החתול בבית 
  .האלרגיה

ולנגב את החתול נגד כיוון צמיחת השיער על כל חלקי 
בהמשך ניתן לבצע . השבועות הראשונים 

.  

  אינו מסוכן למגע עם הידיים

בבית ולצמצם  כלבר לחיות עם ה
  

 .וון צמיחת השיער על כל חלקי הגוף
בהמשך ניתן לבצע את . השבועות הראשונים 
  

יש להזהר ממגע עם .אינו מסוכן למגע עם הידיים
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Eat My Dustשטחים ממנטרל אלרגנים מ

אבק, ניטרול אלרגנים אשר מקורם בקרדית האבק 
  .הצטברו על משטחי הביתאשר 

מטלית נקיה  מלכלוך ואלרגנים ולהספיגלרסס : הוראות שימוש
יש לחזור על הפעולה מידי שבוע במהלך  .שולחנות וארונות

בהמשך ניתן לבצע את הפעולה מידי שבועיים

אינו מסוכן למגע עם הידיים, המוצר מורכב מחומרים טבעיים 
  העיניים

  

  Allerpetמנטרל אלרגנים חתולים 

מאפשר לחיות עם החתול בבית , חתוליםנטרול אלרגנים אשר מקורם ב :יעילות המוצר
האלרגיהתגובת ולצמצם כמעט לחלוטין את 

ולנגב את החתול נגד כיוון צמיחת השיער על כל חלקי  מטלית להספיג : הוראות שימוש
השבועות הראשונים  3על הפעולה מידי שבוע במהלך יש לחזור 

.את הפעולה מידי שבועיים עד שלושה

אינו מסוכן למגע עם הידיים, המוצר מורכב מחומרים טבעיים 

  יש להזהר ממגע עם העיניים

  

  Allerpetמנטרל אלרגנים כלבים 

ר לחיות עם המאפש. כלביםנטרול אלרגנים אשר מקורם ב
  .האלרגיהתגובת כמעט לחלוטין את 

וון צמיחת השיער על כל חלקי הגוףנגד כי כלבולנגב את ה מטליתלהספיג : 
השבועות הראשונים  3יש לחזור על הפעולה מידי שבוע במהלך 

  .הפעולה מידי שבועיים עד שלושה

אינו מסוכן למגע עם הידיים, מחומרים טבעיים המוצר מורכב 
  .העיניים
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 : יעילות המוצר

הוראות שימוש
שולחנות וארונות, עור

המוצר מורכב מחומרים טבעיים 

יעילות המוצר

הוראות שימוש
יש לחזור . הגוף 

המוצר מורכב מחומרים טבעיים 

נטרול אלרגנים אשר מקורם ב: יעילות המוצר

: הוראות שימוש
יש לחזור על הפעולה מידי שבוע במהלך 

המוצר מורכב 
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  כותנה רפואית אורגנית

  

לים מצעים ללא אלרגנים שמקורם בכימיק
ארוגים בצפיפות אשר לא מאפשרת מעבר 
שני קווי מוצר האחד כותנה רפואית והשני כותנה רפואית 

  .שמיכת קיץ/ מגן שמיכת חורף 

  .צריך להחליף או לכבס

  ווצרות בקטריות יהאפשרות ל

מלץ לכבס עם תוסף כביסה מנטרל 
  .לתינוקות ת

הבנה של מנגנון המחלה . 
  .דות יעילה ותוספת משמעותית לאיכות החיים
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כותנה רפואית אורגנית %100/ כותנה רפואית  %100מצעים מגינים 

מצעים ללא אלרגנים שמקורם בכימיק.מאפשר שינה שקטה ורציפה: יעילות המוצר 
ארוגים בצפיפות אשר לא מאפשרת מעבר . גמנטים של הצבעיבתהליך הייצור ומהפ

שני קווי מוצר האחד כותנה רפואית והשני כותנה רפואית . אלרגנים שמקורם בקרדית האבק
  .אורגנית

מגן שמיכת חורף , ציפה לכרית, סדין, מגן מזרן : המוצרים

צריך להחליף או לכבסלא  מגן מזרן: שימוש

אפשרות לימי שימוש בשל  ארבעה מלץ לכבס מידי ושאר המוצרים מ

מלץ לכבס עם תוסף כביסה מנטרל ןמ, ניתן לכיבוס בכל טמפרטורה: הוראות כביסה
תכביסה המיועדאבקת מלץ לכבס עם ומ. אלרגנים

  

. מירב ההתמודדות עם אלרגיות ואטופיק דרמטיטיס הנה בידך
דות יעילה ותוספת משמעותית לאיכות החייםיאפשר התמוד
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מצעים מגינים 

יעילות המוצר 
בתהליך הייצור ומהפהנוספים 

אלרגנים שמקורם בקרדית האבק

המוצרים

שאר המוצרים מ

הוראות כביסה
אלרגנים

מירב ההתמודדות עם אלרגיות ואטופיק דרמטיטיס הנה בידך
יאפשר התמוד
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  אנחנו פה בשבילכם

  זמינים לכל שאלה

  חה שלנוצלכי בשקט שלכם הוא הה

  צוות אטופיק קומ

www.atopicom.com 
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