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آیا بی خطر هست؟ –شستشوی بینی   

 مقدمه

را می توان با استفاده از طیف وسیعی از  کار ینابینی است.  مجاریاز نمک آب شامل عبور آب یا محلول  بینیاستنشاق بینی یا  شستشوی
 پمپ ضربانی آبدستگاه ،  squeeze bottleی بطری فشار ، bulb syringe گرد  پالستیکی مانند یک سرنگ  دستگاه های شستشو

pulsed water یا  که با باطری کار می کندpot neti انجام داد. 

 
 ینهمچنمی تواند بخشی از یک عمل پاکسازی مذهبی یا سنتی را تشکیل دهد.  چوناست  معمول بوده متمادیبینی برای سال های  شستشوی
 مورد استفاده قرار گیرد.حساسیت ها سینوس ها و گرفتگی سرماخوردگی،  تسکینرای ممکن است ب این کار

 
سالم استفاده  تصفیه شده  و و از یک منبع آب نگه دارید تمیز  رادستگاه شستشو  است که بینی عموما بی خطر است، اما ضروری شستشوی

 .کنید

 

 ؟ناسالم می شودبینی  شستشوی یموقع چه

 
 حاویممکن است وقتی که از مجاری بینی عبور می کند نشده  یا ضدعفونیتصفیه جمله آب آشامیدنی که به درستی فیلتر،  ، ازیآب هر

 .باشدمضر  )موجودات ذره بینی( میکروارگانیسم های

 
بداخل مجاری اما زمانی که ،  باشند ممکن است برای نوشیدن کامال امن که باشند خاصی شامل آمیب هایین میکروارگانیسم ها ممکن است ا

می  آمیب ها در داخل مغز قرار دارندی که این هنگام. یابندگسترش به داخل مغز و  کنند رشد وزندگی  وارد می شوند می توانند در آنجا بینی
 د.نمننژیت آمیبی شو منجر به دنتوان

 

 یت آمیبی چیست؟مننژ

 
توسط بیماری  ین ا. می شودمغز  الیهتخریب مغز و نهایتا ری است که موجب التهاب و یبی  )مننگوسفالیت آمیبی اولیه( یک بیماآم مننژیت 

 Naegleria آمیب .قرار داردکه به طور طبیعی در آب شیرین  بوجود می آید  Naegleria fowleri بنامتک سلولی آمیب یک 
fowleri  و نشانه های مننژیت آمیبی  عالئم رشد کند. ه سانتی گراددرج 28درجه سانتی گراد و  82بین درجه حرارت  آب با ی تواند درم

 :ایجاد می شوندروز  5ظرف در معموال 

 
 سردرد شدید و مداوم ·
 گلودرد ·
 تهوعحالت  ·
 استفراغ ·
 تب باال ·
 خواب آلودگی ·
 مرگ ·

 
؟امن است برای شستشوی بینیآب شیر استفاده از یا آ  

برای همه  شده باشد،به آن کلر اضافه به شیر آب شما برسد لوله کشی از طریق (  که قبل از اینکه شهری آب آشامیدنیشبکه ) شیر آب 
که آب لوله  مورد خاص وجود دارند، چند ولی. کردن امن است مصارف خانگی عادی مانند نوشیدن، آماده سازی غذا، دوش گرفتن و حمام

 بینی. شستشوییا  )کانتکت لنز( مناسب نیست، مانند تمیز کردن یا نگهداری لنزهای تماسی برای آنها کشی
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 ؟امن است برای استفاده در شستشوی بینی آبی نوع چه

 
 .شده آب مقطر یا آب استریل ·
آب را  اگرودکار خاموش شود.  تا سویچ  به صورت خ را بجوشانید ، آباستفاده می کنید از یک کتریاگر  .جوشیده و سرد شدهشیر آب  ·

 را خنک کنید  . آبباال بیاید یا کتری قابلمههوا از پایین روی اجاق جوش می آورید بگذارید آب جوش بیاید تا  بخار مداوم و سریعی از حباب 
 .شود تا ولرم

 .کرده باشدعبور میکرون و یا کوچکتر  یکمطلق  اندازه  باکه از یک فیلتر با منافذ  شیریآب  ·

 

 ؟ام استفاده و مراقبت کنممی توانم از دستگاه شستشوی بینی  چگونه

 neti مانند یدستگاه های به شکل فنجان گرفتن دستها تا استفاده از از جملهبینی وجود دارد  ی مجاریهای مختلفی برای شستشو روش
pots شین های شستشوی بینیاسپری های بینی، و ما پالستیکی گرد،، سرنگ. 

 
 .شود وجود دارد بینی وارد مجاری قرار است که ایآب تصفیه شده  شدنبرای جلوگیری از آلوده  ی، شیوه مختلفیی هر روشبرا

 
 .شندشده با خشکتصفیه شده به درستی  ی کههر گونه آب اضافه کردن، و قبل از تمیز شوند با صابون ،دستها باید شسته  ·
اضافه اسپری بینی یا دستگاه های شستشوی بینی باید قبل از  پالستیکی گرد،، سرنگ  neti potsهر دستگاه شستشوی بینی، مانند یک  ·

  .باشند خشکتمیز و تصفیه شده به درستی  ی کههر گونه آب کردن

 .باشدتصفیه شده ه درستی ب فقط از آبی استفاده کنید که بینی محلولبرای آماده سازی هر گونه  ·
 .پیروی کنید استفاده از آنطرز در مورد  شستشوی بینی از دستور العمل های سازنده دستگاه ·
 خشک کنید یبا حوله کاغذ راآن و داخل  را بشوئید و آب بکشید بینی ، هر دستگاه شستشوی(با پیروی از دستورات سازنده) بعد از استفاده ·

 در آنرا باز بگذارید تا در هوا خشک شود.استفاده  در بین زمانهاییا 
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