חדש!

ּבליּבלת

ּבליּבלת

מעלים את היּבלת!

היתרונות המיוחדים של בליבלת
•
•
•
•
•

פעם בשבוע ,חמישה שבועות בלבד
היבלת מוסרת במלואה שכבה אחר שכבה
קל לשימוש בזכות בקבוקון וספטולה ייחודיים
בטוח לאחסון .בעל סגירה בטיחותית בפני ילדים
אין כאב ,אין פחד

תמיסה לטיפול ביבלות ויראליות

רק פעם בשבוע,
עד חמישה שבועות בלבד

חדש!

על פי רוב השימוש בבליבלת הוא שימוש לטווח קצר
בלבד ,ואם משתמשים בו אחת לשבוע ,תוך מקסימום
חמישה שבועות היבלת תיעלם.

לתשומת ליבך!
אם הנך מרגיש שהשפעת בליבלת היא חזקה או
חלשה מדי ,אנא התייעץ עם הרופא או הרוקח.
בליבלת מיועד לטיפול ביבלות פשוטות בלבד על
הידיים והרגליים.
· להשיג בבתי מרקחת בלבד
· יש להרחיק מהשג ידם של ילדים
· מתחת לגיל  6שנים ,ובמקרים של יבלות באזור
הפנים או אברי המין  -יש לטפל ע"י רופא בלבד
· המידע בעלון זה אינו מהווה המלצה לטיפול ואינו
מחליף פנייה לרופא
· יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש
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 - Wartsיבלת עור
Verrucas
המילה  ,Verrucaהיא יבלת בלטינית.
כמעט כולנו נחווה יבלות ויראליות במהלך חיינו ,בעיקר בילדות.
יבלות ,מסוגים שונים ,עשויות להופיע בכל חלקי הגוף :על המצח,
לחי ,ידיים ,רגליים או באברי המין.

יבלות הן ויראליות
בדרך כלל יבלות הן גידולי עור הנגרמים על ידי וירוסים .על פי רוב
יבלות אלו אינן מסוכנות ולא קשורות להפרעות באיברים פנימיים.
צמיחה של היבלת קשורה לחדירתו של הנגיף לגוף בנקודת
תורפה בו יש סדק בעור או שהעור נחבל .הנגיף פוגע בתאי אפיתל
בלבד כמו עור וריריות .לעתים הנגיף נמצא בגוף באופן רדום
והשפעתו לא ניכרת או שהיא ברמה מיקרוסקופית .ההתמודדות
עם הנגיף (כמו בנגיפים רבים אחרים) תלויה ביכולת המערכת
החיסונית של הגוף להתמודד איתו.
מבין הנגיפים שמחוללים את היבלת ,יש כמה סוגים נדירים
שעלולים לתקוף את צוואר הרחם והפין ולהפוך לסרטניים ,אך
רובן של היבלות אינן ממאירות.

וירוס עם פנים "מגוונות"
כיום מוכרים כ 100-טיפוסים של נגיפים שמחוללים צורות שונות
של יבלות ,והם כולם מאוגדים בשם ,)Human Papilloma Virus( HPV
משפחת נגיפי הפפילומה האנושיים.
היבלת עשויה להעלם מעצמה לאחר מספר חודשים ,אך עלולה
להישאר שנים ,ואף לחזור לאחר הריפוי .רובן של היבלות אינן
מידבקות מאדם לאדם ,ולא מאדם לחיה ,אך מידבקות באזור
אחד בגוף למשנהו.
הגודל והצורה של היבלת נקבע בהתאם לסוג הנגיף ומיקומה של
היבלת .ישנן כמה טיפוסים אופייניים ליבלת .ישנן יבלות המופיעות
כבודדות וישנן המופיעות בצבירים .רק באמצעות ביופסיה ניתן
לדעת בוודאות את סוג הווירוס .היבלת עשויה להופיע בכל מקום
על פני הגוף .מקומות שכיחים הם הידיים והרגליים ובמיוחד כפות
הידיים והרגליים .אף שהיבלת עשויה להופיע בכל גיל ,כנראה שיש
מרכיב תורשתי ברגישות ליבלות עור והיא מצויה במיוחד אצל
ילדים.

אף אחד לא חסין
אף אחד לא חסין מפני הוירוסים  ,והם יכולם להדביק כל אחד.
ילדים ומתבגרים הן האוכלוסיות הפגיעות יותר ,מאחר ומערכת
החיסון שלהם עדיין לא התפתחה לחלוטין .כך גם אנשים עם

מצבים אטופיים כמו דרמטיטיס אלרגית ,נאורודרמיטיס או
 ,Hayfeverמאחר ויכולת מערכת החיסון שלהם להילחם בזיהומים
עוריים ,היא מוחלשת מראש.
זמן האינקובציה בין ההידבקות בוירוס ועד להופעתו יכול לקחת
בין  4שבועות לשמונה חודשים.
• אחת מהיבלות השכיחות ה VERRUCA VULGARIS -
היבלת הפשוטה ,מורמת מעל פני שטח העור .פני השטח שלה
מחוספסים .גודלה עד סנטימטר .לרוב צבעה יהיה אפור או
צהוב וצורתה מזכירה כרובית .היבלת הפשוטה היא הנפוצה
ביותר (כ 70%-מכלל היבלות) .היא נפוצה על פני הידיים (סביב
הציפורניים ,האצבעות וגב כף היד) המרפקים והברכיים.

אף אחד לא אוהב יבלות
לרוב מדובר בפגם אסתטי ומטרד שאין לו סימפטומים נוספים.
לעתים מתלווה לה חוסר נוחות ,במיוחד כאשר היא מתפשטת
באזורים נרחבים ,ולעתים היבלת עלולה לגרום לכאב עקב גירוי
העצבים ,במיוחד בכף הרגל בשל הדריכה עליה.

מה יבלות אוהבות
תנאי לחות גבוהים ,מהווים קרקע פוריה להתרבות הוירוסים,
ניתן להידבק מהם גם לא במגע ישיר ,למשל מ:
• בריכות ,ג'קוזי
• מקלחות
• מקלחות ציבוריות
• סאונות
• חדרי כושר
• נעליים  /מכנסיים מגומי ,או נעלי ספורט
• מוצרי טיפוח עור המשותפים לאנשים נוספים

עובדות שכדאי לדעת
• מבוגרים יכולים לפתח חיסון מפני גורמי היבלות ,ובכך להמנע
מהדבקה נוספת.
• ככל שהעור פגוע יותר כך הסיכוי להידבק גבוה יותר ,למשל:
בפגיעות קור  -הוירוסים אוהבים עור יבש ,שם קל להם לחדור
והסיכון להדבקה עולה.
• יבלת מדממת היא מאוד מידבקת ,ולכן כדאי לא ל"גרד" אותה
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גורמים להתפתחות יבלות ויראליות
• מערכת אימונית מוחלשת • לחץ נפשי • Physical exertion

• ניתוח גדול • הריון • מחלה

הטיפול
מה היא עובדה ומהי "אגדה"? קיימות הרבה מאוד "תרופות
סבתא" ,או המלצות לטיפול עצמי כגון שימוש במחטים ,מספריים
וכדומה .חשוב לדעת על הסכנות הטמונות בשימוש במוצרים אלו
ולהבין שנזקים גדולים עלולים להיגרם מהשימוש בהם.
טיפול במרפאה מהדרמטולוג /או רופא המשפחה
• צריבה קרה בחנקן נוזלי • טיפול בלייזר • הוצאה כירורגית
חסרונות:
• ניתוח או הקפאה יכולים להותיר צלקות • הגעה לרופא מספר
פעמים ,לעיתים עם זמני המתנה ארוכים • כאב ,פיגמנטציה,
וגירויים בעור • פחד ,בעיקר אצל הילדים
טיפול ביבלות בבית
• ניתן לטפל ביבלות ויראליות בבית ,עם תכשירים המכילים
חומצה אצטית .אם אינכם בטוחים  -אנא התייעצו עם הרופא!

מה עושים?
לפני התחלת הטיפול :לכסות את העור הבריא סביב ליבלת
באמצעות משחה צמיגה הנצמדת היטב (למשל ,ואזלין ,משחת
אבץ) ,ע"מ להגן על העור מפני החומציות של בליבלת.
• טבול את הספטולה בתמיסה וטפח עם הספטולה על היבלת.
• השאר את התמיסה להתייבש מספר דקות.
• השטח המרבי אשר יטופל הוא  2ס"מ רבוע ,התואם  1.4ס"מ.
• אין להסיר רקמה מתה באופן מכני לפני המריחה
כיוון שבליבלת הינו חומר מאוד קאוסטי ,מספיקה כמות של
ספטולה אחת פעם בשבוע ,להשגת התוצאה הרצויה.
אם יש יותר מיבלת  xלשטח של בערך  1.4ס"מ אחת באזור זה,
טפל ביבלת אחת תחילה והמתן עד שהיא תחלים לפני הטיפול
ביבלות האחרות .אפילו פציעה קלה בעור עלולה לגרום לדלקת,
התאים אשר נהרסו על ידי הפעילות המאכלת של בליבלת יהפכו
לאחר זמן מה לצבע לבן ויידחו על ידי הגוף.
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