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 بسم هللا الرحمن الرحیم                              

 مو رنگ حساسیت به

 یا دهند آزار را شما پوست توانند می که هستند موادی حاوی مو رنگهای از بسیاری

 .کنند ایجاد آلرژیک واکنش

 

 صورت در. دهید انجام باید کاری چه بدانید و باشید آگاه خطر این از که است مهم

 .است اجتناب قابل مو رنگ به واکنش ، ساده ایمنی نکات رعایت

 

 از ویژه به ، کند می استفاده دائمی نیمه یا دائمی مو رنگ از که هرکسی به صفحه این 

 .شود می توصیه ، تر تیره های رنگ

 

 هستند حساس مو رنگ به افراد از برخی چرا

 .هستند تماسی درماتیت نام به پوستی واکنش مستعد افراد برخی

 

 تحریک و خشک ، قرمز خاصی ماده با تماس در آنها پوست که است معنی این به این

 .شود می( ملتهب) شود می

 

 یا ، برساند آسیب پوست به مستقیم طور به ، باشد کننده تحریک است ممکن ماده این

 تأثیر پوست روی بر که شود آلرژیک واکنش ایجاد باعث و ، باشد زا حساسیت ماده یک

 .گذارد می

 

 نام به شیمیایی ای ماده حاوی دائمی نیمه برخی و دائمی موی های رنگ از بسیاری

 این. است ای شده شناخته آلرژن و محرک ماده که هستند( PPD) آمین دی پارافنیلن

 .است مو رنگ به ها واکنش بیشتر مقصر

 

 است؟ خطر بی PPD آیا
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. ایمنی های دستورالعمل رعایت با هستند، ایمن استفاده برای PPD حاوی مویی رنگهای

 در موجود PPD مقدار در محدودیت حداکثر و شوند می تنظیم دقیقا   محصوالت این

 .دارد وجود محصول

 

 در را خود توانید می ، بگیرید نادیده را رنگ با همراه ایمنی های دستورالعمل اگر

 .دهید قرار جدی واکنش معرض

 

 خطر معرض در ویژه به( باشید داشته هم قبل   یا) باشید داشته سیاه حنای کوبی خال اگر

 .هستید

 

 زیادی مقادیر حاوی اغلب خمیر زیرا شود خودداری باید موقت های خالکوبی این از

PPD قرار آن معرض در که بعدی دفعه در را آلرژیک واکنش خطر تواند می که است 

 توانید می ، PPD موی رنگ از بعدی استفاده صورت در ، بنابراین. دهد افزایش دارید

 .کنید ایجاد زندگی کننده تهدید آلرژیک واکنش یک

 

 .بدانید بیشتر سیاه حنا کوبی خال خطرات درباره

 

 کرد جلوگیری مو رنگ به واکنش از توان می چگونه

 (Patch test) پچ تست

 حتی ، دهید انجام را پچ تست ، دائمی نیمه یا دائمی مو رنگ از استفاده از قبل همیشه

 .کنید می استفاده خود معمولی مارک از اگر

 

 داخلی قسمت یا گوش پشت به رنگ محلول از کمی مقدار شدن آغشته شامل معموال   این

 دنبال را رنگ با همراه های دستورالعمل. است شدن خشک برای آن گذاشتن و آرنج

 .کنید

 

 محصول این از ، شدید ناراحتی احساس یا تحریک هرگونه دچار پچ تست از بعد اگر

 .نکنید استفاده
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 آلرژی کلینیک

 صورت در ، ببینید تا دهید انجام پچ تست آلرژی کلینیک یک در توانید می همچنین

 را محصوالت های برچسب توانید می سپس. هستید حساس شیمیایی مواد کدام به ، وجود

 ، حال این با. کنید خودداری شیمیایی مواد این حاوی محصوالت از و کرده بررسی

 .نکند آزمایش را مو رنگ شیمیایی مواد تمام کلینیک است ممکن

 

 احتیاطی اقدامات سایر

 ادامه رنگ از استفاده به توانید می ، نکردید ایجاد patch تست از واکنشی هیچ اگر

 :که شوید مطمئن اما ، دهید

 

 نکنید رها سر در شده توصیه زمان از بیش را آن

 بپوشید دستکش رنگ از استفاده هنگام

 بشویید کامل را خود موهای آن از پس

 کنید دنبال دقت با را موجود های دستورالعمل

 مو رنگ واکنش های نشانه و علئم

 باشد آلرژیک واکنش یک تا سر پوست در خفیف تحریک از تواند می PPD به واکنش

 .کند تحریک بدن در را جدی علئم تواند می بالقوه طور به که

 

 خفیف تحریک

 ، گردن ، سر پوست که شوید متوجه است ممکن ، باشید شده تحریک خفیف PPD با اگر

 می ملتهب و تحریک مو رنگ از استفاده از پس شما های پلک یا ها گوش ، پیشانی

 .شوند

 

 ترک و ضخیم ، خشک ، زده تاول ، متورم ، قرمز است ممکن PPD معرض در پوست

 .کنید گزگز یا سوزش احساس است ممکن. شود
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 قوی کننده تحریک عوامل اگرچه ، شوند می ظاهر ساعت 84 عرض در معموال   علئم

 .شوند می شما پوست فوری واکنش باعث

 

 دکترجدید مقاالتسایت دیگر در.بدانید بیشتر کننده تحریک تماسی درماتیت درباره

 آلرژیک واکنش

 خارش احساس شما صورت و سر پوست است ممکن ، دارید حساسیت PPD به اگر

 .کند تورم به شروع و کرده

 

PPD خارش مانند ، کند ایجاد شما بدن سراسر در را علئمی است ممکن همچنین ، 

 .بیماری احساس کلی طور به و گزنه بثورات

 

 .نشوند ایجاد بعد روز چند حتی یا ساعتها تا است ممکن علئم این

 

 شوک» یا آنافیلکسی ، شود ایجاد دقیقه چند عرض در که شدید آلرژیک واکنش یک

 :است زیر موارد شامل آنافیلکسی علئم. شود می نامیده «آنافیلکتیک

 

 قرمز و برجسته پوستی بثورات یا پوست خارش

 که کنند ورم آنقدر توانند می ها پلک - است متورم پاها و ها دست ، ها لب ، ها چشم

 شوند بسته ها چشم

 ضعف یا سر سبکی احساس

 شود بلع و تنفسی مشکلت باعث تواند می که ، زبان یا گلو ، دهان تورم

 سینه خس خس

 استفراغ و تهوع حالت ، شکم درد

 شدن بیهوش و افتادن حال در

 

 کرد باید چه



 t.me/jadidpdfکانال دکترجدید             سایت پزشکی دکتر جدید       

                      t.me/coronavirus9102worldکانال ویروس کرونا    
 و بگیرید تماس 001شماره با آمبوالنس برای افتد می اتفاق آنافیلکسی کنید می فکر اگر

 .کنید تزریق آدرنالین آمپول داشتن صورت در

 

 ، نیست اضطراری وضعیت یک این اما دارید مو رنگ به واکنشی کنید می فکر اگر

 :کنید دنبال را توصیه این

 

 خفیف علئم تسکین

 شود پاک شما اضافی رنگ تا بشویید ملیم شامپوی با کامل   را خود سر پوست و موها

 پوست روی آبدار کرم مانند( کننده مرطوب درمان) کننده نرم از آرامی به کنید سعی

 کنید استفاده دیده آسیب

 استروئیدی کرم

 کرم باشد الزم است ممکن ، است ملتهب و زخم ، قرمز بسیار شما پوست اگر

 می شما. کنید امتحان را( موضعی کورتیکواستروئید) هیدروکورتیزون مانند استروئیدی

 داروساز با مشاوره برای) کنید خریداری نسخه بدون را ملیم استروئیدی کرم توانید

 تجویز شما برای شده تجویز داروی یک تواند می عمومی پزشک یا( کنید صحبت خود

 .کند

 

 دکترجدید سایت مقاالت در.بخوانید بیشتر تماسی درماتیت درمان مورد در

 

 PPD از پرهیز

 حاوی محصوالت از باید ، ملیم ماده یک فقط حتی ، دادید نشان واکنش مو رنگ به اگر

PPD   ایجاد شدیدتری واکنش آینده در که دارد وجود احتمال این زیرا ، بکشید دست کامل 

 .کنید

 

 اما - بروید PPD بدون و دائمی غیر موی رنگ مانند ، تر ایمن گزینه یک به کنید سعی

 .است پذیر امکان هنوز مورد این در واکنش ایجاد که باشید داشته توجه

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید
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