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SÃNÃTATE

Pernele ne bagã-n boalã!
Cei care nu reuºesc sã aibã un som odihnitor, trezindu-se cu nasul înfundat sau
cu episoade de tuse, ar trebui sã-ºi
inspecteze...pernele. Cãci, potrivit dr.
Arthur Tucker, de la North Middlesex
University ospital NHS Trust, cele mai
vechi de doi ani sunt un adevãrat focar de
paraziþi, pânã la o treime din greutatea lor
fiind reprezentatã de piele moartã, gâze ºi
fecalele acestora, informeazã Daily Mail.
Pernele ºi aerul închis din dormitor
favorizeazã dezvoltarea microorganismelor responsabile de apariþia gripei,
vãrsatului de vânt sau alergiilor. Arthur
Tucker a analizat sute de asemenea
obiecte, descoperind în ele atât germeni
care provoacã infecþii respiratorii ºi
urinare, cât ºi bacteria E.coli. Cercetãtorii
de la Universitatea de Medicinã din
Manchester au gãsit ºi ei milioane de
spori de ciuperci de tipul Aspergillus
fumigatus, specia generatoare de crize de
astm, dar ºi de diverse alte infecþii la
nivelul sinusurilor ºi plãmânilor. Iar
multe dintre pernele din spitale aveau
mai mult de un milion de stafilococi pe
milimetru pãtrat! Medicii avertizeazã cã
schimbarea feþei de pernã, spãlarea ºi cãlcarea ei nu sunt suficiente pentru a ne
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proteja de bacterii. Duncan Bain, directorul tehnic al unei companii britanice
producãtoare de perne, explicã:”Dacã
vrei sã obþii un mediu propice pentru cultivarea bacteriilor, perna este cel mai bun
pe care îl poþi avea. Este un burete umed
care absoarbe fluidele corporale de mai
multe tipuri. Acest mediu este pãstrat la
temperatura idealã de corpul cald care stã
pe el”. Cum ne putem totuºi proteja de
posibilele afecþiuni provocate de perne?
 Persoanele alergice ar trebui sã
foloseascã perne sintetice ºi sã le acopere
cu feþe anti-alergeni.
 Pentru a distruge microbii, se recomandã spãlarea pernelor regulat la temperaturi de 60 de grade Celsius sau
punerea lor în congelator pentru 24 de
ore.
 Pernele ar trebui sã fie spãlate o datã la
trei luni ºi înlocuite o datã la doi ani.
 Atunci când pernele sunt spãlate la
maºinã, trebuie sã se foloseascã o cantitate micã de detergent ºi sã fie clãtite de
douã ori.
 În zilele cãlduroase de varã, se recomandã sã scoateþi pernele afarã, deoarece
mediul uscat din atmosferã va ucide
agenþii patogeni.

