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امأل الحامم باملاء إىل املستوى املطلوب باستخدام الدلو سعة 10 لرت حتى تتمكن من قياس كمية املاء قبل البدء، اغسل يديك وجففها.

التي تضيفها.

كيفية استخدام حاممات التبييض

زيت الحامم – 2-1 غطاء ميلء لكل   • 

حامم إذا كان موىص به

ملح حامم السباحة أو املائدة – 1/3 كوب لكل   •

10 لرتات من املاء إذا أويص بذلك

أضف 1-2 

غطاء ميلء من 

زيت االستحامم.

أضف 1/3 كوب 

من امللح لكل 

10 لرتات من املاء 
املضاف إىل حوض 

الحامم.

نصيحة
قد ترغب يف وضع عالمة عىل 

مستوى املاء باستخدام أقالم العالمة 

الدامئة أو رشيط الصق قوي بحيث 

تحتاج فقط للقياس مرة واحدة.

تساعد حاممات التبييض يف تقليل عدد البكترييا 

عىل الجلد حتى ال تصاب األكزميا بالعدوى. ميكن 

استخدام حاممات التبييض إلدارة األكزميا لدى 

األطفال والبالغني.

مرشوع للوقاية من الحساسية الغذائية تم تطويره بواسطة

 تلقى هذا املرشوع متوياًل من 

 وزارة الصحة يف الحكومة األسرتالية

مدعوم بفخر من قبل

إذا كان موىص به

 

ستحتاج إىل:

حوض استحامم  •

ماء - ليس أكرث سخونة من 30 درجة مئوية  •

دلو منزيل سعة 10  لرت  •

مبيض White King منزيل غري معطر – 12   •

مل لكل 10 لرتات من املاء
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اغسل طفلك يف الحامم وتأكد من تبليل وجهه ورأسه، 

مع الحرص عىل عدم دخول املاء يف عيون الطفل.

4

أضف 12 مل من املبيض لكل دلو سعة 10 

لرت من املاء يصب يف الحامم )مللئ نصف الحامم 

املنزيل العائيل، أضف 1/4 كوب من املبيض(. إذا 

كان موىص به، أضف امللح وزيت االستحامم.
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إذا كان موىص به
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إذا كان طفلك يعاين من تقرحات األكزميا والقشور، 

فقم بتنظيف هذه املناطق بلطف ملحاولة إزالة 

القرشة.

5

مبجرد أن يصبح طفلك نظيًفا، أخرجه من حامم 

التبييض – ال تشطف طفلك بعد االستحامم. جفف 

طفلك عن طريق الرتبيت برفق مبنشفة.

6

ضع الستريويدات واملرطبات املوضعية حسب 

توجيهات الطبيب أو املمرض املامرس.
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