
 

Uyuz - Hastalar için Bilgilendirme 

Uyuz nedir? 

Sarcoptes cinsine ait bir akar türünden kaynaklanan, çok bulaşıcı bir cilt hastalığıdır.  

Uyuz nasıl olur? 

Hastalığı olan bir kişiyle yakın temas halinde, örneğin;  Bir ailenin üyeleri 

Veya aynı evde yaşayanlar, çiftler, cinsel partnerler, ebeveynleri 

Bebekler, bakıma muhtaç kişiler ve onların bakıcıları,  huzurevi veya bakım evi gibi.  

Dolaylı iletim ise, aynı kıyafetleri giyen veya aynı yatağı paylaşan kişiler arasında olur. 

Ayrıca, uyuz daimi bir bağışıklık bırakmaz, bir defa uyuz olursanız bir daha tekrar 

bulaştırılabilirsiniz.  

Uyuz nasıl tanınır? 

Uyuza  maruz kaldıktan sonra, semptomların ortaya çıkması altı hafta kadar sürebilir. Ana belirti 

Kaşıntı, özellikle geceleri sıcak yorganın altında. 

Uyuzun yaygın olarak görüldüğü bölgeler şunlardır: Parmaklar arasındaki alanlar, bilek, Kasık 

bölgesi, dirsek, meme, genital bölgesi, bebeklerde avuç içi ve ayak tabanı. Bu bölgelerde 

Döküntünün kendisi küçük ısırıklar, deri altındaki şişlikler veya sivilce benzeri şişliklerden 

oluşabilir., ayrıca kabuklar olabilir. 

Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hastalığın ciddi seyri (Norveç uyuzu veya kabuklu uyuz  ) gelişebilir 

hastalığın teşhisini doğrulamak için testler gerekir mi? 

geceleri kötüleşen  ve yoğun kaşıntı., ciltte tipik görünümler 

cildinize uyuz akarının ve yumurtalarının yerleşip yerleşmediğini mikroskopik tespit etmesi kesin 

olarak teşhis edebilir 

Cinsel ilişki bağlamında kendinize  bulaştığından şüpheleniyorsanız, 

cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar için de test etmeniz gerekmektedir. 

  



 

 

 

Temas‘ta olduğun  kişileri bilgilendirmeye  gerek var mı? 

Doktorunuz sizde uyuz tespit etmişse,sizinle son altı hafta içinde yakın temasa olan  tüm kişilere 

bilgi verilmeli  ve  muayene olmalı.  

Uyuz nasıl tedavi edilir? 

Doktorunuz bir krem reçete eder. Tırnaklarınızı  kestikten sonra  duş alın,  

kafa hariç tüm vücuda eşit bir şekilde (dört yaşından büyükler için) 

uygulayınız.  Uygulamadan sonra ellerinizi yıkamayın.  Krem en az  

8 saat vücuda kalmalı, örneğin  gece boyunca.  Sonra kremi sabunla yıkayın.  Temiz giysiler 

giyin.  Tedaviyi bir hafta sonra tekrarlayınız. Yeniden enfeksiyonu önlemek için, 

ortak bir evde yaşayan herkesin aynı anda tedavisi önemlidir. 

Bazı durumlarda, bir tablet terapisi reçete edilir. Yemekten 2 saat önce verilen hapı alınız. 

 Hamile kadınlar için emziren anneler ve küçük çocuklar için özel tedavi gereklilikleri uygulanır.  

lütfen 

Doktorunuza başvurun. 

Tedavinin  başarısı doktor tarafından kontrol edilmelidir.  Başarılı uyuz tedavisinden sonra bile, 

kaşıntı veya egzama birkaç hafta sürebilir.  Besleyici kremler 

veya hafif kortizonlu kremler yardımcı olabilir. 

Genel hijyenik önlemler 

Giysiler, çarşaflar, havlular veya uzun süreli vücut teması olan diğer ürünler 

(Tansiyon  Kılıfı, terlikler, doldurulmuş hayvanlar vb.) en az 10  dakika en az 60 ° C 

 yıkayın veya bir buhar jeneratörü yardımıyla temizleyin. 

Yüksek sıcaklıkta temizlik mümkün değilse, tekstilleri plastik torbalara sarın 

ve 21 ° C'de 72 saat saklayın veya alternatif olarak -25 ° C'de iki saat saklayın 

(Dondurun). 

Yatak ve iç çamaşır değişimi, günlük kıyafet değişimi. 

Elektrikli süpürge ile döşekler, döşemeli mobilyalar, koltuk minderleri veya tekstil zemin 

kaplamaları 

Vakumlayın (aspirasyondan sonra filtreyi atın) veya en az 48 saat boyunca kullanmayın. 
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