
התמודדות עם תפרחת פטרייתית בשימוש בחיתולי בד

פטריה היא מטרד לא קטן ומאחר והיא חיה בגוף באופן טבעי, אי אפשר להיפטר ממנה לגמרי. כשהפטריה 

יוצאת משליטה )דבר שבא לידי ביטוי בתפרחת פטרייתית( יהיה עלינו לעשות מאמץ כדי לחסל אותה ולאפשר 

לגוף של התינוק לחזור לאיזון. 

 איך נזהה תפרחת פטרייתית?

פריחה טורדנית שמסרבת להעלם גם לאחר שימוש במשחות טבעיות וסטנדרטיות. אם אתם נתקלים בפריחה 

כזו, ולאחר 24-48 שעות של טיפול עדיין לא נרשמת הטבה - כדאי להתייעץ עם רופא הילדים ולעשות תרבית 

כדי לאבחן פטריה. בין הגורמים שעלולים להביא להווצרות תפרחת פטרייתית: פריחות ממושכות שמסתתרת 

בהן פטריה, אנטיביוטיקה וכל דבר שמחליש את המערכת החיסונית או שפשוט ילדכם מועד לחוסר איזון ונוטה 

לפתח תפרחות פטרייתיות. לאחר שביצעתם תרבית ואכן אובחנה פטרייה תצטרכו לעבור לחד„פ )עדיף כמובן 

בגרסתו האקולוגית - ביו בייבי, במבו, נאטי וכדומה( באופן זמני.

 יש לבצע חיטוי והלבנה לחיתולי בד

בליצ’ינג )חיטוי( יחסל את הפטריה שנמצאת בחיתולי הבד ותמנע הדבקה חוזרת. אין צורך באף פעולה נוספת 

כדי לחטא את החיתולים. גם אם ההלבנה לא תהרוג את כל נבגי הפטריה - זה בסדר. זה מחסל בדיוק את מה 

שצריך ולא יותר. לכולנו יש פטריות בגוף ועל העור, אין צורך להעלים אותן לגמרי, רק לשלוט בהן. חפשו את 

הקובץ שלנו על הלבנה וחיטוי חיתולי בד ופעלו לפי ההוראות.

שימו לב: הוספת תמצית זרעי אשכוליות )gse( או שמן אתרי עץ התה )TTO( היא לחלוטין חסרת טעם. בקבוקים 

שלמים שלהם ידרשו כדי שתהיה להם איזשהי השפעה במחזור הכביסה ועלותם גבוהה מאוד. הלבנה תפתור 

את הבעיה באופן בטיחותי, יעיל, אפקטיבי ואקונומי. 

קחו בחשבון שתצטרכו לחתל בחיתולים חד״פ עד שהסימפטומים נעלמים ואז שבועיים נוספים על מנת 

להפחית את הסיכוי להדבקה חוזרת. חזרו לחיתולי הבד רק אחרי שהם חוטאו כראוי!

לקריאה נוספת:

מדוע GSE, שמן אתרי עץ התה ואלטרנטיבות אחרות לחיטוי אינן מומלצות
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צילומי מסך או העתקתם אל מחוץ לקבוצה, 

אסור בהחלט. 

אין לעשות שום שימוש במידע שבקבוצה מחוץ 

לגבולותיה, ללא היתר המנהלות בכתב בין היתר 

מטעמי קניין רוחני. אנא קראו את הפוסט הנעוץ.
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