
பேன்களை எவ்வாறு ்கண்டுபிடிபேது?

பேன்களை வ்றும் ்கண்்கைவால் ்கவாண்ேது ்கடினம். அள் 1 முதல் 2 மிமீ நீைமுளைள், ்யது ்நத 

பேன்கள சுமவார் 3 மிமீ நீைமவா்க இருக்கின்றன. அள் தளையில் உளை முடியிலும், வேரும்ேவாலும் 

வெற்றியிலும், ்கவாது்களுக்குப பினனவாலும், ்கழுத்திலும் மட்டுபம ்கவாணபேடுகின்றன. உைர்நத 

கூநதலில் பேன்கள மி்கவும் விளை்வா்கவும் ்கண்டுபிடிக்்க ்கடினமவா்கவும் இருக்கும். ஆ்கப் தளையில் 

பேன்களைக் ்கவாண, தளைமுடிளய ஈைமவாக்கு்தும், கூநதலில் தவாைவாைமவா்க ்கண்டிஷனளை ேைபபு்தும் 

ெல்ைது. முடியின சிக்்களை எடுபேதிற்கு, தளைமுடிளய ஒரு சீபபு அல்ைது பிைஷ் மூைம் ெனகு சீ் 

ப்ண்டும். பினனர் (மருநத்கத்தில் கிளைக்கும்) பேன சீபளேக் வ்கவாண்டு, உச்சநதளையிலிருநது 

ஒற்ள்ற ஒற்ள்ற மயிரிளைளயயும் தளைமுடியிலிருநது தளைமுடியின முளன்கள ்ளை தளைமுடிளய 

்வா்றவும். ஒவவ்வாரு முள்றயும் முழு்தவா்க ்வாறின பினபு, பேன்களையும் முட்ளை்களையும் ்கண்டுவ்கவாளை, 

ஒரு வ்ளளை ்கவாகிதத்தில் (உதவாைணத்திற்கு ்சளமயல் அள்ற ்கவாகிதம்) சீபளே துளைக்்கவும்.

உயிபைவாடிருக்கும் பேன்கள இருநதவால், எனன 

வ்சய்து? 

உங்கள பிளளையின தளையில் பேன்களைக் ்கண்ைவால், உங்கள ேளளி, மைளையர் ேளளி, ே்கல்பெை 

குைநளத ேைவாமரிபபு ளமயம் மற்றும் உங்கள குைநளத மி்க வெருஙகிப ேைகும் குைநளத்களின 

வேற்ப்றவாருக்கு உைனடியவா்கத் தெரிவிக்கவும். இவ்வாறு பமலும் ேைவு்ளதத் தடுக்்கைவாம்.

 

பேன்களுககு எதிரா்க தெயலேடும் பேன்மருந்ெ ்வாஙகி, தைப ேட்டிருக்கும் ்ழிமுள்ற்களினேடி 

சிகிசள்சயளிக்்கவும். குைநளத சு்கவாதவாை ப்சள் மற்றும் இளைஞர் சு்கவாதவாை ப்சள், குைநளத 

மருத்து்ர் அல்ைது ஒரு மருநதவாைர் ஆகிபயவாருைன பதர்வு ்கைநதவாபைவாசிக்்கப ேைைவாம். மருத்து் 

ஆயவு்களில், பின்ரும் (உைல் ரீதியவா்க ேயனுளை) தயவாரிபபு்கள குறிபேவா்க ேயனுளைள் மற்றும் 

ேக்்கவிளைவு்கள இல்ைவாதள் என நிரூபிக்்கபேட்டுளைன: வெட்ரின (எக்ஸ்பிைஸ்), ேைவானிக்ஸ் 

ஸ்பபை. நீண்ை மற்றும் அைர்த்தியவான தளைமுடிக்கு கூடுதைவான அைவிைவான ைவுஸ் பேன ஷவாம்பு 

அ்சியம்: மி்கக் குள்றநத பேன ஷவாம்பு ேயனேடுத்து்தும் சிகிசள்ச பதவால்வியளை்தற்கு ஒரு 

வேவாது்வான ்கவாைணமவா்க இருக்கி்றது.

வேவாது்வா்க ேயனேடுத்தப ேடும் பேன எதிர்க்கும் மருநது உயிருளை பேன்களுக்கு எதிைவா்க வ்சயல்ேடுகி்றது, 

ஆனவால் முட்ளை்களில் குஞ்சு வேவாரிக்்கவாத பேன்களுக்கு எதிைவா்க ெம்ேத்தகுநத தீர்்வா்க இல்ளை. 

எனப், புதிதவா்க குஞ்சு வேவாரித்த பேன்களைக் வ்கவால்ை 7-9 ெவாட்்கள இளைவ்ளியுைன இைண்டு 

சிகிசள்ச்கள ேரிநதுளைக்்கபேடுகின்றன. 

புதிதவா்க குஞ்சு வேவாரித்த பேன இனனும் இனபவேருக்்கம் வ்சயய முடியவாததவால், மற்்ற்ர்்களுக்கு 

வதவாற்று ஏற்ேடு்ளத அஞ்்ச ப்ண்டியதில்ளை.

நீங்கள ஒரு மவாதத்தில் ்வாைத்திற்கு இைண்டு முள்ற பேன சீபளே ள்த்து முடிளய சீவினவால், நீங்கள 

சிகிசள்சயின வ்ற்றிளய ்சரிேவார்க்்கைவாம், மீண்டும் அது உங்களை வதவாற்்றவாதப ேடி தடுக்்கைவாம்.

Ta
m

il
/2

0
2

0

தயவுவ்சயது ேக்்கத்ளத திருபபுங்கள   ➜

    உதவிக்குறிபபு்கள 

மற்றும் த்க்ல்

பேன்கள சுற்றி இருநதவால் உங்கள 

பிளளைளய கூர்நதவாைவாயுங்கள. 

உங்கள பிளளைக்கு பேன இருநதவால், 

உங்கள குைநளதயுைன வெருஙகிய 

வதவாைர்பு வ்கவாண்ை்ர்்களுக்கு வதரிவிக்்கவும்.

நீண்ை கூநதளை ஒன்றவா்க ப்சர்த்துக் 

்கட்டுங்கள.

பேன்கள இருக்கும் எல்ைவா குைநளத்களும் 

அடிக்்கடி தளைளய வ்சவாறி்தில்ளை.

தளை பேன்களை அ்கற்று்ளத விை அதி்கமவான விளைவில் அள் உங்களுக்கு உண்ைவாகி 

விடுகின்றன. தளையில் பேன்கபைவாடு குடும்ேத்பதவாடு நீங்கள அ்திப ேடும் பெைத்ளத முடிநத்ளை 

குள்றக்்கவும், அரிதவா்கவும் ள்த்திருக்்க, சிை த்க்ல்்களையும் உதவிக்குறிபபு்களையும் இஙப்க 

உங்களுக்கு தருகிப்றவாம்.

்ை        பேன்கள ்– அவற்றை அ்கறறுபவாம்!



ஈர்்கள அல்ைது பேன முட்ளை்கள மட்டுபம  

்கவாணபேடுகின்றன: எனன வ்சய்து?

்க்னமவா்க இருநது, 2 ்வாைங்களுக்கு ்வாைத்திற்கு இைண்டு முள்ற பமபை வி்ரிக்்கபேட்டுளைேடி 

உங்கள தளைமுடிளய பேன சீபேவால் சீவுங்கள. உயிருைனுளை பேன்களை நீங்கள ்கண்ைவால், 

உைனடியவா்க சிகிசள்சயளிக்்கவும். ்சரிேவார்க்கும் பேவாது, உயிருைனுளை பேன எதுவும் ்கண்டுபிடிக்்கபே-

ைவில்ளை என்றவால், பமலும் எதுவும் வ்சயய ப்ண்டியதில்ளை. ஈர்்கள (வ்ற்று முட்ளை உள்ற்கள) 

பினனர் முற்றிலும் ஒபேளனக்குரிய "சிக்்கைவாகும்": வேவாடுகு பேவாைல்ைவாமல், ஈர்்கள கூநதலுைன 

ஒட்டிக்வ்கவாளகின்றன, அ்ற்ள்ற அ்கற்று்து அவ்ைவு எளிதவானது அல்ை. உங்கள பிளளைக்கு பேன 

எதுவும் இல்ளைவயன்றவால், அடுத்த சிை ்வாைங்களுக்கு அள் இருக்கின்றன்வா எனறு வதவாைர்நது 

்சரிேவார்க்்க ப்ண்டும்.

எங்களுக்கு மீண்டும் பேன ்நதுவிட்ைது, ெவான 

எனன த்று வ்சயகிப்றன?

உங்கள பிளளைக்கு மீண்டும் வதவாற்று ஏற்ேட்டிருக்்கைவாம் அல்ைது ்களைசி சிகிசள்சயின பேவாது 

அளனத்து பேன்களும் அ்கற்்றபேைவில்ளை. சிகிசள்சயளித்த பேவாதிலும், பேன பிைசசிளனளய 

்கட்டுபேவாட்டுக்குள வ்கவாண்டு்ை முடியவாது எனறு நீங்கள இனனும் நீளனத்தவால், இை்்ச ஆபைவா்சளனக்கு 

எங்களை வதவாைர்பு வ்கவாளைைவாம்.

பேன - இளத ேற்றி வதரிநது வ்கவாள்து ெல்ைது!

பேன ஒரு மனிதனின தளையில் மட்டுபம உயிர்்வாழும் மற்றும் மனித இைத்தத்ளத உண்ணும். வேண் 

பேன்களின ஆயுட்்கவாைம் 4 முதல் 5 ்வாைங்கள மற்றும் குஞ்சு வேவாரித்தப பின 9 ஆம். ெவாளில், ஒரு 

மணலின அைவிைவான முட்ளை்களை இடுகின்றன, இள் உச்சநதளையில் அருகில் ேள்ச பேவான்ற 

வேவாருளைக் வ்கவாண்டு கூநதலில் ஒட்ைபேடுகின்றன. 10 ெவாட்்களுக்குப பி்றகு, முட்ளையிலிருநது 

புதிய பேன குஞ்சு்கள வேவாரிக்கின்றன. 

துைதிர்ஷ்ை்்சமவா்க, பேன்களை ஒழிக்்க முடியவாது, மனிதர்்கள அ்ர்்களுைன ்வாை ்கற்றுக்வ்கவாளை 

ப்ண்டும். பேன வதவாற்று அதி்க மக்்கள வதவாள்க அதி்கமவா்க உளை ேகுதி்களில் ஏற்ேடுகி்றது. 

முடிக்கு-முடி பெைடியவான வதவாைர்பு மூைம் ேரிமவாற்்றம் நி்கழ்கி்றது, உதவாைணம், குைநளத்கள விளையவா-

டும்பேவாது தளை்கள ஒனறுக் ஒன்றவா்க வதவாடும் பேவாது. பேன வதவாற்றுக்கும் சு்கவாதவாைத்துக்கும் எநத 

வதவாைர்பும் இல்ளை, ஆனவால் இது வெருக்்கமவான மற்்ற்ர்்களுைன அதி்க பெைம் வ்சைவிடு்தின அறிகு-

றியவாகும். பேன்கைவால் குதிக்்கப்வா, நீநதப்வா, ே்றக்்கப்வா முடியவாது. அள் வேவாருள்கள அல்ைது 

விைஙகு்கள ்ழியவா்கவும் ேைவு்தில்ளை.

பமலும் த்க்ல்

 இளத www.lausinfo.ch இல் ்கவாணைவாம்

Malzgasse 30  .  4001 Basel  .  Tel. +41 61 267 90 00  

schularzt@bs.ch  .  www.gesundheit.bs.ch

 

   உதவிக்குறிபபு்கள 

மற்றும் த்க்ல்

உயிருளை பேன்களைக் ்கண்ைவால் மட்டுபம 

உங்கள பிளளை்களுக்கு பேன ஷவாம்பூவுைன 

உங்கள பிளளைக்கு சிகிசள்சயளியுங்கள.

உங்கள பிளளையின தளையில் உயிருளை 

பேன்களைக் ்கண்ைவால், குடும்ே உறுபபின-

ர்்கள அளன்ளையும் ேரிப்சவாதளன 

வ்சயயவும்.

ேடுக்ள்க விரிபபு்கள, உளை்கள, வேவாம்ளம-

்கள பேவான்ற்ற்ள்ற சுத்தம் வ்சயய எநத 

முயற்சியும் வ்சயய ப்ண்ைவாம்.

அத்தள்கய வேவாருள்கள ்ழியவா்க ேைவுதல் 

்சவாத்தியமில்ளை! 

முடிக்கு உேபயவாகிக்கும் அைகு ்சவாதனங்கள 

பேவான்ற்ற்ள்ற சூைவான (60 ºC) ப்சவாபபு 

்களை்சலில் 10 நிமிைங்களுக்கு ள்க்்கவும்.

1, 2, 3
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முட்டை இளங்குஞ்சு வயது வநெ 

பேன

மீ
மீ

ெவாட்்கள ெவாட்்கள


