(Tips for using insect repellents - Nepali Version)

�करा �वकषकर् को रयोग
सुझावहरु
्

1.

लेबलको �नद� शन अनुसार शर�र र कपडाका खल
ु ा भागहरुमा र सावधानीपूवक
र् DEET
समावश
े भएको �करा �वकषक
र् प्रयोग गनुह
र् ोस ् ।

2.

6 म�हना भन्दा कम उमरका
े
�शशुहरुलाई DEET समावश
े भएको �करा �वकषक
र् प्रयोग
नगनुह
र् ोस*् । �कराको टोकाई र डसाई रोक्न वैकिल्पक उपायहरु प्रयोग गनुह
र् ोस ् ।

3.

बच्चाहरुमा DEET समावेश भएको �करा �वकषक
र् को प्रयोग गदार् :
•

कम एकाग्रता भएको DEET को प्रयोग गनुह
र् ोस ् - 10% सम्म*

•

बच्चाहरुलाई �करा �वकषर्क सम्हाल्न वा आफैले प्रयोग गनर् न�दनुहोस ् ।
वयस्कहरुले आफ्नो हातमा �करा �वकषक
र् �लएर बच्चाहरुलाई लगाइ�दनु पछर्

•

साना बच्चाहरुको हातमा, आँखा र मुखको वरपर, वा फुटे को वा �चलाउने छालामा
नलगाई�दनुहोस ्

•

उनीहरुको आँखामा �करा �वकषक
र् पनर् न�दनुहोस ्

•

स्प्रे गन� भन्दा रोल-अन गन�लाई प्राथ�मकता �दनुहोस ्

•

खुला �ेत्रहरुमा �वकषर्क छकर्नुहोस ् र केटाकेट�लाई त्यसमा साँस �लन न�दनहोस
ु
्

•

�वकषक
र् लाई केटाकेट�हरुको पहच
र् ोस ् र बच्चाहरुले त्यसलाई
ुं बा�हर भण्डारण गनुह
�नल्न न�दनुहोस ्

•

छालामा कम लगाउनहोस
ु
ु
् र कपडामा बढ� लगाउनहोस
्

•

बच्चाहरु �भत्र फ�कर्ए प�छ पानीले उनीहरुको छालामा लगाइएको भाग पखाल्नुहोस ्
वा नुहाइ�दनुहोस ्

•

�करा �वकषक
र् लगाइएको लुगा साबुन र पानी प्रयोग गरे र धनु
ु होस;् र

•

आफ्नो �शशुलाई स्तनपान गराउनु अ�घ स्तनपान गराउने आमाहरुले उनीहरुको
ु े सल्लाह �दनुहोस ्
हात र शर�र धन

े
े
लामखट्ट
ु े �ारा सन� रोगहरुको प्रकोप वा महामार� हुने जोिखम हुनसक्ने दशहरुमा
वा �त्रमा
यात्रा
े भएको �कराहरुको
गन� 2 म�हना वा बढ� उमरे भएका बच्चाहरुले 30% सम्म DEET-समावश
ु ु
�वकषक
र् प्रयोग गनर् सक्नहन्छ
।
4.

े भएको �करा �वकषक
गभवती
र्
म�हलाहरुलाई DEET समावश
र् प्रयोग गन� �सफा�रसको
े वबसाइट
े
ला�ग, कृ पया प�रवार स्वास्थ्य सवा
मा जानुहोस ् ।

5.

लेबलको �नद� शन पालना ग�र उत्पादनको सुरि�त प्रयोग ग�रएमा DEET समावेश भएको
�कराहरुको �वकषर्क प्रयोग गनुर् हा�नकारक हुँदैन । दलभ
ु र् अवस्थाहरुमा, DEET
उत्पादनहरुको प्रयोगले छालामा डाबरहरु गराउन सक्छ । उच्च एकाग्रता समावेश भएको
DEET को उत्पादनहरु प्रयोग गन� केह� व्य��हरुले छालामा डाबर, फोकाहरु आउने, र
छाला र �संगान आउने िझल्लीमा �चलाउने अनुभव गरका
हन्छन
े
्।
ु

6.

DEET बाहे क, अन्य स�क्रय सामाग्रीहरु भएका �करा �वकषक
र् हरु, जस्तै IR3535,
इका�र�डन (�पका�र�डन को रुपमा प�न �च�नने), आ�द प�न बजारमा उपलब्ध छन ् । कुनै

प�न �करा �वकषक
र् प्रयोग गदा,र् सवस
र् ाधारणहरुलाई लेबलको �नद� शन र सावधानीहरु
पालना गनर् सल्लाह �दइन्छ ।
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