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 تی ای ای دیو  های حشراتکنندهدفع

Insect Repellents and DEET 

 چیست؟ کننده حشرهدفع

های  حشرات به شکل اسپری یا مایعاتی هستند که برای دور دفع کننده

یا لباس به کار بدن ها، از پوست گزنده، از قبیل پشهنگهداشتن حشرات 

-دفععمل ها برای دفع کنه نیز مفیدند. کنندهبرخی از این دفع. روندمی

کنند که حشرات را از نشستن بر روی به این شکل عمل میها کننده

دارند. هنگامی که در طبیعت هستید باید از پوست و نیش زدن باز می

حشرات استفاده کنید تا خود را از گزیدن آنها حفظ نمایید. های کنندهدفع

تواند زا یا آزاردهنده است، و همچنین مینیش حشرات اغلب خارش

 ویروس نیل غربی شود.های شدیدی مانند باعث بیماری

 ویروس نیل غربی چیست؟

شود، بیماریی نیز گفته می WNVبیماری ویروس نیل غربی، که به آن 

ها پس از گزیدن شود. پشهها گسترده میطورمعمول توسط پشهاست که به 

شوند. اگر ناقل این بیماری میپرندگانی که آلوده به این ویروس هستند 

هایی که ناقل این ویروس هستند انسانها، اسبها و دیگر جانوران توسط پشه

 گزیده شوند، احتمال دارد که آنها نیز بیمار شوند.

 

برای آگاهی بیشتر در باره ویروس نیل غربی، از این پرونده آگاهی دیدن 

 .ویروس نیل غربی  HealthLinkBC File #88کنید: 

 چیست؟تی  ای ای دی

توالمید  –ام  -ان، ان دی اتیلاصطالحی است که برای نامیدن  تی ای ای دی

N,N-diethyl-m-toluamide)) عنصر  تی ای ای دیرود. به کار می

میزان  های مؤثر و پر کاربرد حشرات است.کنندهفعال در بیشتر دفع
-دفع ها نسبت به یکدیگر متفاوت است.کنندهموجود در دفع تی ای ای دی

ؤثرتر از بقیه نیستند، اما دوام بیشتری دارند م تی ای ای دیهایی میزان کننده

 بیشتری دارند.

 

کنند ها محافظت میهایی که افراد را در برابر نیش پشهکنندهمؤثرترین دفع
برای ها را پشه تی ای ای دیباشند.  تی ای ای دیآنهایی هستند که محتوی 

ها، به برای محافظت در برابر کنهکند. ها دفع میتر از کنهمدتی طوالنی
دنبال محصوالتی باشید که به طور اختصاصی برای دفع آنها تولید شده 

 باشند.
 

رسانی دیدن کنید: برای آگاهی در باره گزش کنه، از این پرونده آگاهی
 HealthLinkBC File #01نیش کنه و بیماری. 

 ؟خطر استبی تی ای ای دیآیا 

هستند، اگر طبق دستور روی  تی ای ای دیآری، محصوالتی که حاوی 

خطر هستند. هیچ مدرکی نیست که برچسبشان به کار برده شوند، کامالً بی

برای زنان باردار یا شیرده، یا کودکانشان، خطرناک  تی ای ای دینشان دهد 

های غیر شیرده بهتر باشد که از شیوهاما شاید برای زنان باردار و باشد. 

  شیمیایی به عنوان خط مقدم دفاع استفاده کنند.

های حاوی کنندههای سنی برای استفاده از دفعمحدودیت
 تی  چیست؟ ای ای دی

 تی ای ای های حاوی دی کننده راهنمای استفاده از دفع

  تی استفاده نکنید.  ای ای کننده حاوی  دی هیچ گونه دفع ماه. ۶نوزادان زیر

 بند روی سبد حمل آنها بکشید. برای محافظت از نوزادان، تورهای پشه
  ساله در محلی  ۲ماهه تا  ۶هنگامی که کودکان  ساله. ۲ماهه تا  ۶کودکان

ها زندگی یا  که تحت خطر باالی ابتال به بیمارهای قابل انتقال توسط پشه

تی را در  ای ای های حاوی دی کننده بار کاربرد دفع ۱توان  کنند، می یسفر م

ای که ویروس نیل غربی در آن فعال است  نظر گرفت. اگر در ناحیه

تی در مورد این  ای ای کنید، برای استفاده از دی زندگی یا به آن سفر می

ده ای استفا کننده گروه سنی با مراقبتگر پزشکی خود صحبت کنید. از دفع

تی داشته باشد. دفع کنندده باید با مضایقه  ای ای دییا کمتر   ۱۰۱کنید که 

بایست از  استفاده شود و به صورت یا دستهای کودک استعمال نشود. می

 استفاده دراز مدت خودداری شود.
  یا کمتر  ۱۰۱ای استفاده کنید که  کننده ساله. از دفع ۱۲تا  ۲کودکان

بار در روز استفاده نکنید. به صورت یا  ۳بیش از تی داشته باشد.  ای ای دی

بایست از استفاده دراز مدت خودداری  دستهای کودک استعمال نشود. می

 شود.
  ۳۰۱ای استفاده کنید که  کننده از دفع سال. ۲۲بزرگساالن و کودکان باالی 

 تی داشته باشد. ای ای یا کمتر دی

تأثیر خود را حفظ تی تا چه مدت  ای ای های حاوی دی کننده دفع
 کنند؟ می

اگر قصد دارید به مدت کوتاهی در فضای بیرون باشید، همواره از 

 تی پایینتر استفاده کنید. برای مثال: ای ای محصولی با درصد دی

 تی ای ای دیمیزان غلظت   طول زمان محافظت

 %۳۰ ساعت ۶

 %۱۵ ساعت ۵

 %۱۰ ساعت ۳

 %۵ ساعت ۲

کننده از روی پوست شما پاک شود، زمان  دفعاگر عرق کنید یا 

 محافظت ممکن است از آنچه در جدول باال آمده کمتر شود.

    
                   

 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile88.stm
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile01.stm


های حشرات استفاده  کننده ی درست از دفع توانم به شیوه چگونه می
 کنم؟

 های حشرات: کننده ی درست از دفع هایی برای استفاده راهنمایی
 ره ثبت محصول کنترل آفت اداره هایی استفاده کنید که شما تنها از فراورده

با حروف   Health Canada Pest Control Productبهداشت کانادا )

( را بر روی برچسبشان داشته باشند و نیز نوشته شده PCPاختصاری 

باشد که برای استفاده بر روی دست بی خطر هستند. هرگز محصولی که 

خود استعمال ( دارد را بر روی بدن insecticideکش ) برچسب حشره

 نکنید.
  از محصولی استفاده کنید که مدت محافظتش برای مدتی که بیرون هستید

 مناسب باشد. 
  همواره قبل از استفاده تمام برچسب را به دقت بخوانید. همه دستورهای

روی برچسب را رعایت کنید، از جمله شیوه استفاده درست برای کودکان 

 خردسال.
 را بر روی کودکان استعمال کنند. به کودکان کننده  بزرگساالن باید دفع

 اجازه ندهید که خودشان آن را بر بدن خود استعمال کنند.
 کننده بر دستهای کودکان خودداری کنید تا احتمال ورود  از استعمال دفع

 ها کاهش یابد. کننده به چشمها و دهان آن مواد دفع
 یا بر روی لباس  های بدون پوشش پوست بدن کننده را تنها بر قسمت دفع

 استعمال کنید. آن را زیر لباس استعمال نکنید.
  افشانه یا اسپری را به طور مستقیم به طرف صورت نپاشید. ابتدا آن را

روی دستتان اسپری کنید سپس دستها را به صورتتان بمالید. سعی کنید از 

نده کن ورود دفع کننده به دور دهان یا درون چشمها جلوگیری کنید. اگر دفع

 ها را به خوبی با آب بشویید. وارد چشمهایتان شود، آن
 های باز، بریدگیها استفاده نکنید. همچنین اگر  کننده را بر روی زخم دفع

 سوز شده است، آن را استفاده نکنید. پوستتان ملتهب یا آفتاب
 اند خودداری کنید و  کننده که در هوا اسپری شده های دفع از استنشاق افشانه

کننده را تنها در فضاهایی که  آن را در درون چادر اسپری نکنید. دفعهرگز 

 شوند استفاده کنید. به خوبی تهویه می
 ها در نزدیکی مواد غذایی استفاده نکنید. از اسپری یا افشانه 
 کنند  ها را با هم ترکیب می کننده هایی که کرم ضد آفتاب و دفع فراورده

کننده را  کنید، دفع د آفتاب استفاده میشوند. هر گاه از کرم ض توصیه نمی

 دقیقه پس از آن استفاده کنید. ۳۰تا  ۱۵
 کننده نیاز  پس از برگشتن به درون ساختمان یا هنگامی که دیگر به دفع

کننده بر روی آن استعمال شده است را  ندارید، قسمتهایی از پوست که دفع

کننده  تعمال مواد دفعرود اس با آب و صابون بشویید. هنگامی که احتمال می

کننده از روی  بر پوست به مدت چند روز پیاپی الزم باشد، شستن مواد دفع

شود، آن لباسها  پوست مهم است. اگر این مواد بر روی لباس استعمال می

 نیز باید قبل از استفاده مجدد شسته شوند.
 را دهید، استفاده از آن  کننده می اگر احتمال واکنش منفی نسبت به دفع

متوقف کنید و پوست آغشته به آن را بشویید. به مرکز کنترل سموم زنگ 

؛ و در سایر ۶۰۶-۶۸۲-۵۰۵۰بزنید: در منطقه ونکوور بزرگ، به شماره 

 زنگ بزنید. ۱-۸۰۰-۵۶۵-۸۱۱۱جاهای استان بی.سی. به شماره 

 تی نباشد؟ ای ای ی حشراتی وجود دارد که حاوی دی کننده آیا دفع 

اند که حاوی  ی مؤثر حشرات در کانادا به ثبت رسیده ندهکن چندین دفع

ی  تی هستند. دستورهای الزم برای استفاده ای ای ترکیبات فعالی غیر از دی

 درست بر روی برچسبهای هر یک از این محصوالت نوشته شده است.

 

شوند  هایی می کننده تی شامل آن دسته از دفع ای ای دی محصوالت فاقد

هستند،  PMDیا به اختصار   p-menthane-3, 8-diolکه حاوی 

 ۲که به روغن اکالیپتوس لیمویی نیز معروف است. این فراورده تا 

مگسها محافظت  ساعت در مقابل سیاه ۵ها و تا  ساعت در برابر پشه

سال  ۳کنند. این محصوالت نباید بر روی کودکان کوچکتر از  می

د بیش از دو بار در روز استفاده ها را نبای کننده استفاده شوند. این دفع

 کرد.

 
 تی که حاوی روغن سویا یا  ای ای های فاقد دی کننده سایر دفع

های مؤثری برای حشرات هستند. اما این  کننده پیکاریدین هستند نیز دفع

 محصوالت در کانادا فراوان نیستند.

 برای آگاهی بیشتر

 های زیر دیدن کنید: برای آگاهی بیشتر از وبسایت

 های حشرات کننده دولت کانادا: دفع 

 -securite-safety-http://healthycanadians.gc.ca/product

-produits-products-control-produits/pest

-au-antiparasitaires/pesticides/about

eng.php-insectifuges-sujet/insect_repellents 

 ها  کش های اطالعاتی حشره سازمان بهداشت کانادا: پایگاه داده-www.hc

-proteger/publi-spc/pest/part/protect-sc.gc.ca/cps

eng.php#ppid-regist/index 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در مورد   HealthLinkBCرسانی های اطالعپروندهی برا

  سایتوب به ،دیگر هایوعموض
healthfileswww.HealthLinkBC.ca/ واحد  یا به

 ی خود مراجعه کنید.زندگ محل همگانیبهداشت 

برای دریافت اطالعات بهداشتی غیر اضطراری و آگاهی از 
به وب سایت  ،خدمات موجود در بریتیش کلمبیا
www.HealthLinkBC.ca  8-1-1یا با  کنیدمراجعه 

 تماس بگیرید.

در  دارند ییکه اختالل شنوا یکسان ای انیناشنوابرای کمک به 
 د.یریتماس بگ 1-1-7با  ی.سیب

 زبان 031 از شیدر صورت درخواست، خدمات ترجمه به ب
 گردد.یارائه م
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