(Tips for using insect repellents - Nepali version)

किरा निरोधिहरू प्रयोग गिे उपायहरू

1.

लेबुलिो निर्देशि तथा सावधािीहरू अिुसार शरीरिो खुला भागहरू र िपडामा DEET सनममनलत किरा निरोधिहरूिो प्रयोग
गिुुहोस्।

2.

6 मनहिाभन्र्दा िम उमेर बालबानलिहरूमा DEET सनममनलत किरा निरोधिहरू प्रयोग िगिुुहोस्। किरािो टोिाइ तथा घाउहरू
हुिबाट रोक्न वैिनपपि उपायहरूिो प्रयोग गिुुहोस्।

3.

बालबानलिामा DEET सनममनलत किरा निरोधिहरू प्रयोग गर्दाु निम्न िु राहरूमा ध्याि कर्दिुहोस्:



DEET िो न्यूि मात्रािो प्रयोग गिुुहोस् — 10% समम



बालबानलिालाई किरा निरोधिहरू समाउि वा उिीहरू स्वयंले प्रयोग गिु अिुमनत िकर्दिुहोस्। वयस्िहरूले किरा निरोधिहरूलाई
पनहले आफ्िो हातमा लगाएर मात्र बालबानलिालाई लगाइकर्दिुपर्ु।



सािा बालबानलिािो हात, आँखा र मुख वररपरर वा चोटपटि लागेिो वा नचलाइरहेिो र्ालामा यसिो प्रयोग िगिुुहोस्



उिीहरूिो आँखाहरूमा किरा निरोधिहरूलाई पिु िकर्दिुहोस्



र्िे निरोधिहरूभन्र्दा र्दपिे निरोधिहरू उपयुक्त हुन्र्ि्



खुपला क्षेत्रहरूमा र्िे निरोधिहरू र्र्दाु बालबानलिालाई त्यहाँ श्वास फे िु िकर्दिुहोस्



निरोधिहरूलाई बालबानलिािो पहुँच िहुिे ठाउँ मा राख्नुहोस् र बालबानलिालाई निपि िकर्दिुहोस्



र्ालामा सीनमत प्रयोग तथा िपडामा बढी प्रयोग गिुुहोस्



बालबानलिा घर फिे पनर् निरोधि प्रयोग गररएिो र्ालामा पािीले धुिुहोस् वा उिीहरूलाई िुहाइकर्दिुहोस्



किरा निरोधिहरू प्रयोग गररएिा िपडाहरूलाई साबुि र पािीले धुिुहोस्; र



नशशुहरू भएिा आमाले उिीहरूलाई स्तिपाि गराउिु अगानड आफ्िो हात तथा शरीरिो निरोधिहरूलाई धुि सपलाह कर्दिुहोस्।
4.

DEET सनममनलत किरा निरोधिहरूिो प्रयोगमा गभुवती मनहलाहरूलाई सुझाव कर्दििो लानग,
िृ पया Family Health Service website मा जािुहोस्।

5.

लेबुलिो निर्देशिहरू पालिा गिे तथा उत्पार्दििो सुरनक्षत प्रयोग गरे मा, DEET सनममनलत किरा निरोधिहरू प्रयोग गिुु
हानििारि हुँर्दि
ै । नबरलै अवस्थाहरूमा, DEET उत्पार्दिहरूिो प्रयोगले र्ालामा नबनबरा आउि सक्र्। उच्च मात्रािो DEET
सनममनलत भएिो उत्पार्दिहरूिो प्रयोग गिे िोही व्यनक्तहरूलाई वा DEET िो धेरै मात्रा लगाउिे िोही-िोही व्यनक्तले र्ालामा
नबनबरा आउिे, फोिा आउिे, र्ाला र श्लेष्मा नझपलीमा नचलाउिे अिुभव गर्ुि्।

6.

DEET बाहेि, IR3535, इिार्डुि (Icaridin) (नपिार्डुि (Picaridin) पनि भिेर नचनििे), इत्याकर्द जस्ता अन्य सकिय तत्वहरू
भएिा किरा निरोधिहरू पनि बजारमा उपलब्ध र्ि्। िु िै पनि किरा निरोधिहरूिो प्रयोग गर्दाु, समाजिा सर्दस्यहरूलाई
लेबुलिो निर्देशि र सावधािीहरूिो पालिा गिु सुझाव कर्दइन्र्।
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