آﯾـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺮم ﻫـﺎی ﻣـﻮﺑﺮ
در دوران ﺑﺎرداری ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮم ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
از ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻮی ﺗﻨﺪ و
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﻗﻮی در
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺮم ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن و ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺒﺐ
اﯾﺠﺎد واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
در دوران ﺑـﺎرداری ﺑﯿﻔﺘـﺪ زﯾـﺎد اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا در دوران
ﺑﺎرداری ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ روﺷﻬﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،وﮐﺲ ،اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن و اﺻﻼح ﯾﺎ ﺷﯿﻮ ﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ در دوران ﺑﺎرداری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،روی ﭘﺎﻫﺎ ،روی ﺷﮑﻢ و ﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻧﺮﻣﺎل  ۶ﻣﺎه ﭘﺲ از وزن ﺣﻤﻞ رﺷﺪ
ﻣﻮﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺮ را در دوران ﺑﺎرداری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ذﯾﻞ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﺧﻞ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺮ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
و زﺧﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
از ﮐﺮم ﻣﻮﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﺣﺴﺎس
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ،ﻣﻘﺪاری از آن را روی
ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺮم ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪارﯾﺪ.
در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻮا در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺮم ﻣﻮﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺮ
ﺑﻮی ﺗﻨﺪی دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﺮم ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻻزم ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ را
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﻫﻨﻤﺎی
داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺮم را از روی ﺳﻄﺢ
ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

