
 

Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei 

ETXEKO HAUTSARI ALERGIA DIOTEN PAZIENTEENTZAKO HIGIENE- ETA 

INGURUNE-NEURRIAK 
ALERGOLOGIA 

 

Akaroak artropodoen taldeko mikroorganismoak dira (< 1 mm neurtzen dute).  

Benetako lotura dute gizakiekin, etengabe askatzen den larruazal hilaren hondarrez elikatzen baitira 

—hori dela eta, dermatofagoide deritze—. Koltxoietan eta bestelako oihal-estalduretan, alfonbretan, 

tapizerietan eta abarretan egon ohi dira.  

 Ondorengo neurriei jarraituz gero, jarritako tratamenduaren emaitzak hobeak izango dira.  

Ahalik eta erarik zorrotz eta jarraituenean bete behar ditugu neurri guztiak. Neurrietako bat pixkanaka 

baztertuz gero, gaixoak okerrera egin dezake.  

 

LOGELA:  

 

1.- Saiatu behar da akaroei alergia dien pertsonak bere logela izan dezan, kanporako aireztapen 

egokia duena eta hezetasun-orbanik gabea. 

 

Tenperaturak ez du 22 °C-tik gorakoa izan behar. Ez da erabili behar gas-berogailurik, ezta 

hezegailurik ere. Etxeetako hezetasuna da haurtzaroan akaroekiko alergia garatzeko faktore 

garrantzitsuena; % 50etik beherako hezetasuna izan behar da.  

 

2.- Ez da jarri behar garbitzea zaila den moketarik, errezelik edo tapizeriarik.  

Arropa-armairuak eta liburu-apalategiak saihestu behar dira.  

 

3.- Goma-aparrezko edo latexezko burkoa eta koltxoia izatea komeni da. Artilezkoak eta/edo 

lumadunak saihestu behar dira.  

 

4.- Oheko arropa (maindireak, tapakiak eta pijamak) 60 °C-tik gorako tenperaturan garbitu behar dira.  

Oheko arropa oso maiz garbitu behar da:  

Koltxoia eta burkoa: astean behin pasatu xurgagailua.  

Tapakiak: garbitu hilean 1-2 aldiz.  

Pijamak eta maindireak: garbitu astean 1-2 aldiz.  

Ez da edredoi nordikorik (lumadunik) erabili behar. Haien ordez, sintetikoak erabili.  

…/… 
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5.- Koltxoirako eta burkorako akaroen aurkako babes-zorroak badaude. Partikula alergenikoak 

kanpoaldera irtetea eragozten dute, eta, aldi berean, transpirazio egokia izan dadin uzten dute. 

Ikerketa batzuetan frogatu da zorro horiek 10 aldiz ere txikiagotu dezaketela akaro-kantitatea —

oso ugariak baitira koltxoietan—; beraz, oso gomendagarria da erabiltzea.  

 

6.- Haurrei dagokienez, ahalik eta gehien txikitu behar da oihalezko edo peluxezko jostailuen kopurua. 

Plastikozkoak eta garbigarriak izatea komeni da. Peluxeak saihestu ezin direnean, izoztu egin 

behar dira (hala, akaroak hil egiten dira), eta, ondoren, oso maiz garbitu behar dira (hilean behin 

edo bitan).  

 

7.- Logela goizez garbitu behar da, leihoa zabalik dagoela. Zapi heze bat eta ur-iragazkia edo HEPA 

iragazkia duen xurgagailua erabili behar da (ohiko xurgagailurik ez).  

 

8.- Garbiketa amaitutakoan, ate-leihoak itxi behar dira, eta, ahal dela, ez da gelan sartu behar 

oheratzeko garaia arte. Hala, lortuko da hauts-partikulak zoruan jalkitzea, eta airean partikularik ez 

geratzea gauerako.  

 

9.- Merkatuan badira zenbait akarizida (Solrex, Acarexan, Frontac), garbiketa-lanak egin aurretik 

erabil daitezkeenak. Farmazietan eros daitezke, eta akaro-populazioa txikitzeko balio dezakete. 

Produktuekin batera datozen prospektuetako arauei jarraituz erabili behar dira. Gutxi gorabehera, 

substantzia horiek 3-6 hilabetez dira eraginkorrak, hori baita akaro-espezie batzuen batezbesteko 

bizitza.  

 Akarizida-tratamendu horiek akaroen hazkunde handieneko garaietan (udazkenean eta 

udaberrian) erabiltzea komeni da. Halaber, erabilgarri izan daitezke bigarren etxebizitzetan, 

pazientea joan baino lehen garbitzeko. Oso garrantzitsua da akarizidak erabili ondoren garbiketa 

sakona egitea, akaroak hilda egonda ere alergeniko izaten jarraitzen baitute.  

 

10.- Ez izan animaliarik etxean edo ez ukitu, eta ez sartu animaliarik gelara. 

 

11.- Garbitu aldiro xurgagailuaz autoko tapizeria. 

 

…/… 



 

 

ARAU OROKORRAK: 

 

1.- Etxeak ongi aireztatuta egon behar du, eta % 50eko baino gutxiagoko hezetasuna izan behar du. 

 

2.- Koltxoia astean behin garbitu behar da xurgagailuaz, eta oheko arropa 60 °C-tik gorako 

tenperaturan garbitu.  

 

3.- Ur-xurgagailu ahaltsu bat edo, halakorik izan ezean, HEPA iragazki homologatua duen bat 

erabiltzea komeni da.  

 

4.- Pazienteak akaroen aurkako zorro bat erabili behar du burkoan eta koltxoian.  

 

5.- Etxean ez du inolako animaliarik bizi behar (zakurra, katua, hamsterra...). Nolanahi ere, luzaroan 

ukitzea saihestu behar du, animaliekiko sentikortzeko arriskua handia baita.  

 

GOGOAN IZAN:  

* Ez itsutu garbiketa-neurri muturrekoekin (etxeari distira ateratzearekin); oinarrizko arauak bete. 

* Ez mugatu pazienteen ohiko jarduerak eta aire librekoak, negua izanda ere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 15:00etara-Telefonoa: 945 00 75 24 

Berrikusia: 2017ko uztaila                               IO-Alergologia-4 
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