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PĂDUCHII DE CAP
Fotografii: 1 Christian Bart • 2 Shutterstock • 3 Shutterstock

MODUL DE INFECTARE

Se transmite de la om la om, cel mai adesea prin contact la nivelul scalpului, dar
ocazional şi prin intermediul unor obiecte
care au intrat în contact cu părul de pe cap
(de ex. articole pentru acoperirea capului,
fulare, perii, animale de pluş etc.).

SIMPTOMELE

Se constată apariţia unor paraziţi de 2–3
mm în părul de pe capul persoanelor. Cu organele lor bucale, aceştia sug de mai multe
ori pe zi sânge din scalp, ceea ce poate conduce la survenirea unui prurit 3 puternic.
Ouăle ovale ale păduchilor, cu o dimensiune
de 0,8 mm sunt denumite „lindini“ 2 şi
aderă în apropierea rădăcinilor firelor de
păr. Infestarea poate fi identificată în special în spatele urechilor, în zona tâmplelor
şi în zona cefei 1 .

OBLIGAŢIA
DE NOTIFICARE

În cazul infestării cu păduchi de cap
este interzisă frecventarea instituţiilor
cu colectivităţi. Infestarea cu păduchi
de cap trebuie notificată imediat conducerii instituţiilor cu colectivităţi. În
cazul unei infestări în grădiniţa cu orar
prelungit, este recomandat ca toţi părinţii să îşi controleze copiii de păduchi.
Părinţii pot constata ei înşişi infestarea.
În acest caz vor efectua un tratament
adecvat şi vor confirma acest lucru într-o comunicare scrisă separată.

TRATAMENT

Tratamentul se efectuează cu medicamente.
Prin tratament se urmăreşte distrugerea
păduchilor şi a ouălor. După efectuarea primului tratament este necesară întotdeauna
efectuarea unui al doilea tratament, la
8–10 zile.
Îndepărtarea lindinilor se efectuează ulterior tratamentului medicamentos, prin
pieptănarea temeinică a părului ud cu un
pieptene special pentru lindini.

MĂSURI
SUPLIMENTARE

• Curăţaţi pieptenii, periile, agrafele sau
bentiţele pentru păr cu o perie moale, în
soluţie caldă de apă cu săpun.
• Spălaţi articolele pentru acoperirea capului şi aşternuturile de pat la min. 60°, fără
program economic.
• Articolele de îmbrăcăminte nelavabile şi
animalele de pluş vor fi păstrate timp de 3
zile într-o pungă de material plastic închisă sau 24 de ore în congelator, la -15°C.
• Este bine ca toate suprafeţele care au
intrat în contact cu părul de pe cap să fie
aspirate.

READMITEREA

La o primă infestare, readmiterea în grădiniţa cu orar prelungit este posibilă atunci
când părinţii au efectuat un tratament corect şi există o declaraţie scrisă cu privire
la efectuarea tratamentului.
În cazul unei a doua infestări, readmiterea
în grădiniţa cu orar prelungit este posibilă
numai cu un certificat medical.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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MONONUCLEOZA
INFECŢIOASĂ
Fotografii: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 Created by Freepik

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor nazo-faringiene: transmitere prin tuse, strănut, vorbit (boala este denumită şi „boala
sărutului“ pentru că transmiterea are loc
adesea prin contact bucal).
Infectare prin murdărire sau contact: prin
intermediul unor obiecte sau al mâinilor
murdare.

PROFILAXIE

Respectarea măsurilor generale de igienă,
în special a igienei mâinilor.

TIMP DE INFECTARE

Perioada de la survenirea infectării şi până
la declanşarea bolii este de 5 până la 50
de zile.

TABLOUL CLINIC

Tuse, guturai 2 , lăcrimare, dureri în gât 1 ,
febră mare 3 , inflamarea ganglionilor
limfatici la gât, inflamaţii în gât şi faringite.
La copiii mici, boala evoluează adesea fără
simptome.

COMPLICAŢII

Pneumonie, hepatită, meningită, afecţiuni
renale, articulare şi cardio-vasculare,
anemie.

INFECŢIOZITATE

Nu este posibil un enunţ sigur cu privire la
durata infecţiozităţii. Virusul supravieţuieşte în persoanele infectate pe întreaga durată a vieţii acestora şi este eliminat periodic
prin salivă.

READMITEREA

Readmiterea este posibilă după dispariţia
simptomelor acute.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
DOCCHECK FLEXIKON:

1 Erupţie cutanată
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Afte bucale

FEBRA
AFTOASĂ
Fotografii: 1 Ngufra/wikimedia.org • 2 Christian Bart • 3 Florian Brandt/Benutzer:Monti89/wikimedia.org

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: Transmitere prin tuse,
strănut, vorbit.
Infectare prin contact: transmitere prin
obiecte murdare, mâini murdare (virusurile
pot fi eliminate încă pe o durată de săptămâni în scaun).

PROFILAXIE

Riscul de infectare poate fi limitat printr-o
igienă temeinică a mâinilor.

TIMP DE INFECTARE

Perioada de la survenirea infectării şi până
la declanşarea bolii este de 3 până la 35
de zile.

TABLOUL CLINIC

La 1–2 săptămâni de la survenirea infectării
are o erupţie cutanată 1 roşie cu prurit pe
palme, tălpi, şezut, genunchi şi coate 2 ,
ulterior tranformându-se în vezicule mici,
alb-gri.
Simultan apar vezicule în cavitatea bucală
şi/sau ulceraţii mici, dureroase (afte) 3 ,
eventual o febră uşoară.
Evoluţie inofensivă şi vindecare de la sine a
bolii după 3–6 zile.

INFECŢIOZITATE

Pericolul de contagiune este cel mai mare
în timpul primei săptămâni, în special când
veziculele sunt încă închise.
Pentru că virusurile sunt eliminate în scaun
pe parcursul multor săptămâni, persoanele
bolnave pot fi contagioase foarte mult
timp. Mulţi adulţi infectaţi abia dacă
prezintă vreo patologie.

READMITEREA

Este permisă frecventarea din nou a grădiniţei cu orar prelungit abia după vindecarea
completă.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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Vărsături

GASTROENTERITA
Fotografii: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 Shutterstock

MODUL DE INFECTARE

Infectare prin contact, pe cale fecal-orală:
transmitere prin obiecte murdare, vomă
sau prin consumul unor alimente contaminate.

PROFILAXIE

Cea mai importantă măsură preventivă:
igiena mâinilor!

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

Perioada de la survenirea infectării şi până
la declanşarea bolii este de 6 până la 50
de ore.

TABLOUL CLINIC

Vărsături tip „proiectil” 3 , adică în jeturi,
diaree apoasă şi crampe abdominale 2 .
La debutul bolii, apar frecvent simptome de
răceală şi febră moderată 1 .
Simptomele dispar de cele mai multe ori
după 12 până la 48 de ore.

COMPLICAŢII

În cazul sugarilor şi copiilor mici, există
pericol de deshidratare ca urmare a pierderii de lichide

READMITEREA

Este permisă frecventarea din nou a grădiniţei cu orar prelungit la 48 de ore după
dispariţia simptomelor. Aceasta înseamnă:
la 48 de ore după ce copilul bolnav nu mai
vomită, nu mai are diaree, nu are febră,
este stabil hemodinamic şi nu mai necesită
regim alimentar strict.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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SCARLATINĂ
Fotografii: 1 Alicia Williams/wikimedia.org • 2 SyntGrisha/wikimedia.org • 3 Created by Freepik

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: transmitere prin tuse,
strănut, vorbit, însă şi prin intermediul
alimentelor sau obiectelor murdare.

PROFILAXIE

La declanşare trebuie iniţiat un tratament
cu antibiotic, pentru a se împiedica continuarea răspândirii. Este importantă respectarea măsurilor generale de igienă.

TABLOUL CLINIC

Greaţă, vărsături, frisoane, febră mare,
dureri în gât 3 , amigdale roşii şi inflamate,
acoperite adesea cu puncte gălbui.
Cerul gurii poate prezenta pete de culoare
roşie. Limba este iniţial încărcată, apoi
devine zmeurie 2 .
După 1–2 zile apare o erupţie cutanată
cel mai adesea cu pete fine 1 , începând
de pe bust, cu extindere în jos (cu excepţia
zonei din jurul gurii, palme şi tălpi). Erupţia
dispare după 6-9 zile.
Este posibilă repetarea îmbolnăvirii de
scarlatină. Scarlatina apare în forme uşoare,
abia identificabile, până la forme grave.

COMPLICAŢII

Otită şi rino-sinuzită, pneumonie, abces la
nivelul amigdalelor, septicemie, vărsături,
diaree, hemoragii

INFECŢIOZITATE

Durata de infecţiozitate este de cel puţin 3
săptămâni fără tratament cu antibiotice şi
de până la 24 de ore cu tratament cu antibiotice.

SECHELE

Afecţiuni cardiace şi renale, febră reumatică, afecţiuni la nivelul sistemului nervos
central. Un tratament cu antibiotice efectuat la timp reduce riscul acestor sechele.

READMITEREA

Persoanele cu scarlatină nu au voie să
frecventeze o grădiniţă cu orar prelungit.
Copii pot frecventa din nou grădiniţa cu
orar prelungit începând cu a 2-a zi după
începerea tratamentului cu antibiotice şi
dacă nu prezintă simptome de boală.
Fără tratament, accesul este permis abia
după dispariţia simptomelor, cel devreme
după 14 zile.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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CONJUNCTIVITĂ
Fotografii: 1 P33tr/wikimedia.org • 2 Tanalai/wikimedia.org

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: tuse, strănut spre altă
persoană. Infectare prin contact: prin contactul mână - ochi, în special în cazul pruritului provocat de conjunctivită.

PROFILAXIE

Cea mai importantă măsură de igienă:
igiena mâinilor! Prioritară pentru toate persoanele din instituţia cu colectivitate!
Este necesară spălarea temeinică a mâinilor cu săpun din dozatorul cu săpun lichid
şi uscarea mâinilor cu prosoape de unică
folosinţă după fiecare contact cu ochii.
Ca urmare a pericolului mare de contaminare, nu este permis ca persoanele bolnave
să frecventeze instituţia cu colectivitate.

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

TABLOUL CLINIC

Conjunctivita debutează de cele mai multe
ori la un ochi.
Simptomele sunt amplificarea vascularizării şi, astfel, înroşirea conjunctivei 1 ,
inflamarea conjunctivei, secreţii lacrimale
excesive, mâncărime, senzaţia de corp
străin, senzaţia de arsuri şi parţial, dureri
puternice. Dincolo de acestea, se poate
forma puroi în ochi 2 .
Boala poate persista până la 4 săptămâni
şi poate declanşa complicaţii suplimentare
la ochi, care însă de cele mai multe ori se
vindecă fără consecinţe.

READMITEREA

Cazurile de conjunctivită trebuie raportate
direcţiei de sănătate, pentru a se conveni
măsurile necesare.
Medicul oftalmolog curant decide cu privire
la permisiunea de frecventare a grădiniţei
cu orar prelungit.

De la survenirea infectării şi până la
declanşarea bolii trec aproximativ
2 până la 10 zile.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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TUSEA
CONVULSIVĂ
Fotografii: 1 Created by Freepik• 2 Created by Freepik • 3 Created by Freepik

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: transmitere prin tuse,
strănut, vorbit.
Infectare prin contact: prin intermediul
mâinilor murdare.

PROFILAXIE

Vaccinare în cel mai scurt termen posibil!
Prima vaccinare la vârstele de 2, 3 şi 4 luni,
precum şi la vârsta de 11–14 luni.
Vaccin de reimunizare la vârsta de 5–6 ani
şi între 9–17 ani.

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

De la survenirea infectării şi până la
declanşarea bolii trec aproximativ 7 până
la 20 zile.

TABLOUL CLINIC

Durata: mai multe săptămâni, până la
câteva luni.
Prima fază: în prima săptămână apar
simptome similare gripei ca febră
uşoară 3 , guturai 2 , tuse uşoară.
A doua fază: până la 6 săptămâni există
accese de tuse 1 cu sunete tip şuierături la
inspirare şi cu vărsături.
A treia fază: până la 6 săptămâni are loc
dispariţia acceselor de tuse.

COMPLICAŢII

Pericol de moarte pentru sugarii nevaccinaţi: aceştia nu prezintă simptomele
tipice ale tusei convulsive, însă suferă
de apnee!

INFECŢIOZITATE

Infecţiozitatea începe deja cu câteva zile
înainte de apariţia primelor
simptome şi poate dura pe o perioadă de
cca. 3 săptămâni după debutul tusei tipice.
Administrarea de antibiotice poate reduce
infecţiozitatea la 5 zile.

READMITEREA

Frecventarea din nou a grădiniţei cu orar
prelungit este permisă cel devreme la 3
săptămâni după debutul tusei tipice după
debutul tusei tipice în cazul în care nu se
administrează tratament cu antibiotice şi
cel devreme după 5 zile cu tratament cu
antibiotice.
Direcţia de sănătate trebuie informată
imediat de către grădiniţa cu orar prelungit
cu privire la cazurile de îmbolnăvire.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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PAROTIDITA EPIDEMICĂ/OREIONUL
Fotografii: 1 Created by Freepik • 2 wikimedia.org

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: transmitere prin vorbit,
strănut, tuse, însă şi prin intermediul unor
obiecte contaminate cu salivă.

PROFILAXIE

Vaccinare (de cele mai multe ori, ser de
vaccin combinat pentru rujeolă, rubeolă şi
vărsat de vânt) între a 11-a şi a 14-a lună
de viaţă, a doua vaccinare se poate efectua
deja 4-6 săptămâni mai târziu.

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

De la survenirea infectării şi până la
declanşarea bolii trec aproximativ 12
până la 25 zile.

TABLOUL CLINIC

Durata: 3–8 zile
Febră 1 , cefalee şi dureri abdominale,
lipsa poftei de mâncare, vărsături (este
afectat pancreasul), inflamare tipică a
glandei parotide 2 , adesea debutează
unilateral (umflarea obrazului, lobul urechii
depărtat de cap).

COMPLICAŢII

Este posibilă afectarea tuturor glandelor
corpului. În cazul tinerilor şi al bărbaţilor adulţi, virusul de oreion poate afecta
testiculele şi poate provoca infertilitate.În
cazul tinerilor şi al bărbaţilor adulţi, virusul
de oreion poate afecta testiculele şi poate
provoca infertilitate.

INFECŢIOZITATE

Pericol ridicat de contagiune: cu 2 zile
înainte până la 4 zile după debutul fenomenelor. Poate dura însă până la 9 zile.

READMITEREA

O readmitere în grădiniţa cu orar prelungit
este posibilă cel devreme la 9 zile după
declanşarea bolii.
Persoanele de contact nu au voie să frecventeze grădiniţa cu orar prelungit pentru
un interval de timp de 18 zile. Această interdicţie nu se aplică dacă pot demonstra
că au avut deja de oreion sau că au fost
vaccinate.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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RUBEOLĂ
Fotografii: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 wikimedia.org

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: Transmitere prin
prin tuse, strănut, vorbit.

PROFILAXIE

Vaccin anti-rubeolă (tolerat foarte bine de
organism). Prima vaccinare se efectuează
între a 11-a şi a 14-a lună de viaţă, a doua
vaccinare după 4-6 săptămâni.

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

De la survenirea infectării şi până la declanşarea bolii trec aproximativ 14 până la
21 zile.

TABLOUL CLINIC

Febră 1 , cefalee 2 , erupţie cutanată trecătoare începând cu faţa 3 , inflamaţii ale
nodulilor limfatici în zona cefei, dureri articulare. Boala evoluează de cele mai multe
ori ca o infecţie gripală, însă este puternic
contagioasă.

GRAVIDITATE

Risc mare pentru făt! Embriopatie rubeolică cu multiple vătămări şi adesea cu
handicap grav remanent al copilului, ca
de ex. defecte cardiace congenitale,
boli ale ochilor, deficienţe de auz şi
afecţiuni ale sistemului nervos.

INFECŢIOZITATE

Durata de infecţiozitate începe deja cu o
săptămână înainte de declanşarea erupţiei
cutanate şi durează până la o săptămână
după apariţia acesteia.

READMITEREA

Copilul care a fost bolnav de rubeolă poate
frecventa din nou grădiniţa cu program
prelungit după dispariţia semnelor de boală.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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RUJEOLĂ
(POJARUL)
Fotografii: 1 Created by Freepik • 2 Christian Bart • 3 wikimedia.org

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor
nazo-faringiene: transmitere prin tuse,
strănut, vorbit şi prin contact cu secreţiile
din faringe şi nas.
Virusul rujeolei este puternic contagios,
astfel încât este posibilă o infectare deja
după un contact de scurtă durată.

PROFILAXIE

Protecţia cea mai bună este oferită de vaccin. Prima vaccinare se efectuează între
a 11-a şi a 14-a lună de viaţă, iar a doua
vaccinare, până la sfârşitul celui de-al
2-lea an de viaţă.
Vaccinarea este posibilă şi la tineri, adolescenţi şi adulţi şi de asemenea într-un
interval de 3 zile după contactul cu o
persoană bolnavă. Persoanele care s-au
îmbolnăvit de rujeolă au imunitate pe întreaga durată a vieţii.

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

De la survenirea infectării şi până la declanşarea bolii trec aproximativ 8 până la
14 zile.

TABLOUL CLINIC

Prima fază: 8-12 zile după contagiune apar
simptome ca febră 1 , tuse, guturai, inflamaţii ale ochilor şi înroşire a faringelui şi
cerului gurii, precum şi adesea diaree.
Pete albe, de tipul unor stropi de calcar,
pe mucoasa bucală (petele Koplik).

A doua fază: După a 14-a până la a 15-a zi
apare o erupţie tipică în rujeolă (pete de culoare roz-maronii pe piele 2 , începând din
zona feţei şi din spatele urechilor 3 ). Erupţia poate fi prezentă aproximativ 4–7 zile.

COMPLICAŢII

Pot apărea pneumonia, otita şi encefalita. În cazul persoanelor cu imunitate
scăzută, rujeola pune în pericol viaţa!

INFECŢIOZITATE

Cu 5 zile înainte şi cu până la 4 zile după
apariţia erupţiei tipice în rujeolă. Contagiunea este cea mai mare imediat înainte de
declanşarea erupţiei.

READMITEREA

Îmbolnăvirile de rujeolă trebuie raportate
neîntârziat conducerii grădiniţei cu program prelungit! Aceasta informează direcţia de sănătate.
Frecventarea grădiniţei cu program prelungit poate reîncepe abia
după dispariţia simptomelor, cel devreme
după a 5-a zi de la apariţia erupţiei tipice
în rujeolă.
Persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu o persoană bolnavă de rujeolă nu
au voie să frecventeze grădiniţa cu program
prelungit pe o perioadă de 14 zile. Se face
excepţie când există o protecţie prin dublu
vaccin sau când este confirmată de către
un medic o îmbolnăvire de rujeolă în trecut.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:
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VARICELĂ
(VĂRSAT DE VÂNT)
Fotografii: 1 Created by Freepik • 2 Shutterstock • 3 Mad Max/wikimedia.org

MODUL DE INFECTARE

Este aşa-numită „infecţie zburătoare“.
Virusurile extrem de contagioase pot fi
transmise pe calea aerului la o distanţă de
mai mulţi metri.

PROFILAXIE

Vaccin anti-varicelă. Prima vaccinare
se efectuează între a 11-a şi a 14-a lună
de viaţă. A doua vaccinare se efectuează
după cel puţin 4-6 săptămâni.

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

De la contagiune şi până la declanşarea
bolii trec aproximativ 8-28 de zile, dar de
cele mai multe ori trec 14-16 zile.

TABLOUL CLINIC

Febră uşoară 1 şi simptome de răceală.
Apariţia în etape, pe întregul corp, a unor
vezicule umplute cu lichid 2 . Evoluţie
diferit de gravă a bolii.

COMPLICAŢII

GRAVIDITATE

Graviditate: există o evoluţie periculoasă în cazul în care gravida nu este
vaccinată sau dacă nu a avut varicelă.
În perioada de început a sarcinii se pot
produce malformaţii ale fătului sau
poate interveni un avort spontan. În
cazul unei îmbolnăviri cu puţin timp
înainte de naştere sau imediat după
aceea, în cazul nou-născutului poate
interveni o îmbolnăvire cu varicelă, care
să îi pună viaţa în pericol.

INFECŢIOZITATE

Durata de infecţiozitate începe cu 1–2 zile
înainte de apariţia veziculelor şi se încheie
după aproximativ 7 zile.

READMITEREA

Medicul decide cu privire la readmiterea în
colectivitate. Persoanele de contact nevaccinate sau vaccinate doar o dată nu au
voie să frecventeze grădiniţa cu program
prelungit pe o perioadă de 16 zile.

În general: apar destul de rar complicaţii
cu pneumonie, tendinţe de hemoragie sau
afectarea sistemului nervos central.
Există o evoluţie severă în cazul persoanelor cu imunodeficienţă sau boli grave ale
pielii (de ex. neurodermită).
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Prurit

2 Sarcoptul scabiei

3

Răspândire

SCABIA
Fotografii: 1 Shutterstock • 2 MichaelBeckHGW/wikimedia.org • 3 Christian Bart

AGENT PATOGEN

Este o boală infecţioasă a pielii provocată
de sarcoptul scabiei. Sarcoptul femelă îşi
depun ouăle în stratul cornos al pielii şi
sapă canale lungi de cca. 2,5 cm în epidermă 2 . În situaţia separării de gazdă,
sarcopţii trăiesc 1-2 zile la o temperatură
de 21 de grade.

MODUL DE INFECTARE

Contagiune prin contact corporal strâns
(îmbrăţişare, dormit în acelaşi pat,
utilizarea în comun a prosoapelor).

PERIOADA
DE INCUBAŢIE

De la contagiune şi până la declanşarea
bolii trec aproximativ 4-5 săptămâni.

TABLOUL CLINIC

INFECŢIOZITATE

Infecţiozitatea există atâta timp cât boala
nu este tratată.
Distrugerea sarcopţilor prin spălarea rufelor la 60 de grade, curăţare chimică sau
ambalarea lor în saci de plastic pentru
1 săptămână. Aspiraţi temeinic pernele,
mobilierul, covoarele şi eliminaţi imediat
conţinutul sacilor.

READMITEREA

Readmiterea în colectivitate este posibilă
după tratamentul medical şi dispariţia
simptomelor. Boala trebuie raportată
imediat conducerii grădiniţei cu program
prelungit. Informare neîntârziată a direcţiei
sanitare de către conducere.
În vederea prevenirii unei răspândiri în
continuare şi a recidivelor, este bine ca şi
persoanele de contact să se prezinte la
medicul curant.
Este necesar un certificat medical în scris!

Uşoare arsuri pe piele şi prurit de diferite
intensităţi 1 , amplificate de căldura patului.
Puncte mici, roşii, similare înţepăturilor de
ţânţari, care se pot inflama prin scărpinat.
De cele mai multe ori apare o infestare în
zonele dintre degetele de la picioare şi cele
de la mâini, în regiunile de flexare a coatelor şi încheieturilor mâinilor, în regiunea
gleznelor, pe marginile interioare ale labei
piciorului, în zonele axilare şi/sau în toate
zonele de piele din regiunile lenjeriei de
corp 3 .
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