
هەموو شتێک کە پێت دەوێ دەربارەی زیپکە بیزانیت 
ژمارەی ئەو زیپکانەی کە لێت دێت، دادپەروەرانە نییە.، هەن زیپکەیەکی زۆر دەردەکەن و هەن زیپکەیەکی کەم چونکە زیپکە 

پەیوەندیپەیوەندی هەیە بە هۆرمۆنی لەش و فاکتەری بۆماوەیینەک بە پێستی ناخاوێن یان پیسەوە. ئەرک و کاری لووە چەورەکان بە 
شێوەی جۆراوجۆر تێک دەچێت و ئەمەیش دەبێت بە هۆی ئەوەی کە زیپکە دروست بێت. زیپکەیش لەژێر پێستدا دروست دەبێ. 

زۆربەی خەڵک لە دەموچاویان زیپکە دێتەدەرێ، زۆریش هەن لە جێی تری لەشیاندا، وەک لە پشت و شان و سینگیاندا دەردەچێ کە 
لووی چەوریان لێیە.  

پرسیا بکە لە دەرمانسازەکەت بکە بۆ کڕینی دەرمانێکی بێ ڕەچەتە کە پرۆکسید بەنزۆیلی تێدا بێت

زیپکە پەیوەندی بە دەموچاو پیسەوە نییە، بۆیە بە شۆردنی دەموچاو زیپکە لێ نابێتەوە. بۆ ئەوەی زیپکە لەسەر دەموچاوت نەمێنێت پێویستە دەرمانێک بە 
کار بهێنیت کە لە ناوەوە / لەو جێیەی کە زیپکە دروست دەبێت، چارەی پێست بکات. لە دەرمانخانەدا دەتوانیت دەرمانێکی بێ ڕەچەتە بکریت کە 

پرۆکسید بەنزۆیلی تیایە و کاریگەرییەکی سەلماو و تۆمارکراوی دژ بە زیپکەی هەیە. 

الت سەیر نەبێ کە ئەگەر پێویستت بە یارمەتیی پزیشک یان سستەر و پەرستیاری ناوچە هەبێت لە ناوەندی 
تەندروستیدا 

پزیشک دەتوانێت یارمەتیت بدا دەرمانێکی وای زیپکەت بۆ بنووسێ کە لەگەل ناڕەحەتییەکەتدا ببگونجێت. لە بارودۆخی 
ئاساییدا پێویستت بە جەل یان کرێمێکی بەهێز دەبێت، لە بارودۆخی نائاساییشدا پێویستت بە حەبی وەک ئەنتیبایۆتیک 

واتە باکتریاکوژ دەبێت. تەنانەت سستەری ناوچەیش لە ناوەندی تەندروستیدا دەتوانێت ڕەچەتەی هەندێ دەرمانی 
زیپکەت بۆ بنووسێت. داوای یارمەتی لە کەسێکی گەورەی وەک دایک یان باوک یان سستەری قوتابخانەکەت بکە 

ئەگەر نازانی چۆن کات الی پزیشک یان سیستەری ناوچە دیاری بکەیت.  

کۆل مەدە، لەوانەیە دوو تا سێ مانگ بخایەنێت بۆئەوەی بە باشترین ئەنجامی چارەسەرییەکە بگەیت

جێی خۆیەتی و کەڵکی زۆری دەبێ پشوودرێژ و بەسەبر بی و چارەسەرە دەرمانییەکەی کە دەستت پێ کردووە ببەیتە سەر. زۆرجار کاریگەریی دەرمان 
و چارەسەرییەکە دوای یەک حەفتە تاکوو چوار هەفتە دەر دەکەوێت، بەاڵم لەوانەیە دوو تاکوو سێ مانگی چارەسەرکردنی ڕۆژانە بخایەنێت پێش ئەوەی 

باشترین ئەنجامی بۆت هەبێ!

!ئەوەت لە بیر بێت کە لەوانەیە بە دەرمانی زیپکە پێستت سوور هەڵبگەڕێت، وشک بێت یان بخورێت!
کاریگەری الوەکی دەرمان نابێ مەترسیدار یان نائاسایی بێت. هەندێک دەرمان کاریگەری ئاساییان هەیە کە نیشانەی دەستپێکی کاریگەری دەرمانە. لە 

باری ئاساییدا خورینەکە لە سەرەتادا )لە یەک هەفتەوە بۆ دوو حەفتە( زۆر ناخۆش دەبێت دوایی ناخۆشییەکە لە خۆیەوە کەم دەکا. بۆ وەاڵمی 
پرسیارەکانت قسە لەگەڵ ئەو کەسەدا بکە کە دەرمانەکەی بۆت نووسیوە!

بیرت نەچێ کە هەموو ڕۆژێ پێستت چەور بکەی، ئەگەر پێستێکی چەور یان "چەوراوی" یشت هەیە.

کە چارەی زیپکەکانت دەکەیت زۆر گرنگە هەموو ڕۆژێک وریای پێستت بیت. پێستت بە ماددەیەکی بێوەیی خاوێنکردنەوە بشۆ و بە کرێمێکی 
چاککردنەوە، چەند خولەکێک دوای بەکارهێنانی کرێم یان جەلی چارەسەرکردنی زیپکە، چەور و نەرم بکە. ئەمە هەم کوڕان هەم کچانیش دەگرێتەوە. 

لە نەرمکردنی پێستت سڵ مەکە. تەنانەت پێستی چەور یان "چەوراوی" یش پێویستی بە نەرمکردن هەیە! بیر لەم سێ هەنگاوە ساکارە بکەوە:

بعالج رطِّ ف نظِّ

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala 
Tel 018-444 03 30, fax 018-444 03 35, www.galdermanordic.com 

www.omfinnar.se

هەر دەرمانێک بەنزۆیل پرۆکسیدی 
تێدا بێت ڕەنگی پرچ و قوماش کاڵ 
دەکاتەوە. بۆیە گرنگ وایە کە دوای 

بەکارهێنانی دەستەکانت بشۆی و خاولی و 
رووبەرگی سپیی پێخەف بە کار بهێنی

زیبکە پێوەندیی بە 
پیسییەوە نییە


