
ZDROWIE

CZYM SĄ REPELENTY?
Słowo repelent pochodzi od łacińskiego 
repellere znaczącego dosłownie odstraszać, 
odrzucać. Jest to środek mający zdolność 
odstraszania organizmów żywych, w tym 
owadów, których obecność w danym miej-
scu i czasie jest niewskazana. Najczęściej 
występuje on w postaci sprayu, ale w sprze-
daży aptecznej dostępne są także kremy, 
emulsje, płyny kosmetyczne. Składnikiem 
repelentów są przede wszystkim substancje 
syntetyczne. Mniej jest na rynku produktów 
odstraszających komary, których skład opar-
ty jest wyłącznie na składnikach naturalnych. 

Każdy producent repelentu dąży do tego, 
aby jego preparat charakteryzował się jak 
najdłuższym czasem działania przeciwko 
jak największej liczbie owadów. Co wię-
cej, nie powinien przy tym wywoływać 
skutków ubocznych. Ważne jest także, 
aby dany środek odstraszający owady nie 
powodował zniszczenia lub uszkodzenia 
ubrań i tworzyw sztucznych, na które zo-
stał zastosowany. Ponadto istotne jest to, 
że wszystkie środki należące do repelen-
tów, które są dostępne w sprzedaży na 
terenie naszego kraju, powinny znaleźć się 
w Rejestrze Produktów Biobójczych opu-
blikowanym przez Urząd Rejestracji Produk-
tów Leczniczych i Produktów Biobójczych. 
Umieszczenie ich na tej liście gwarantuje 
nie tylko skuteczność, ale przede wszystkim 
pełne bezpieczeństwo stosowania. 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ RE-
PELENTY?
Wszystkie repelenty niezależnie od swo-
jego składu wykazują bardzo podobny 

mechanizm działania. Po nałożeniu na daną 
powierzchnię, np. skórę, ubrania, środek od-
straszający komary zaczyna parować, two-
rząc swoistą warstwę ochronną. Ma ona 
nieprzyjemny zapach i zaburza percepcję 
owadów, przez co nie mogą odszukać czło-
wieka-żywiciela, którego normalnie lokali-
zują poprzez jego specyficzny zapach potu 
(woń kwasu masłowego i mrówkowego). 
Co bardzo istotne, skuteczność działania re-
pelentów jest zależna od wielu czynników 
środowiskowych. Ich działanie może zostać 
osłabione poprzez wyższą temperaturę 
otoczenia, zwiększoną siłę wiatru, a także 
nasilenie pocenia się organizmu (repelent 
ulega wtedy rozcieńczeniu). 

SUBSTANCJE SYNTETYCZNE 
ODSTRASZAJĄCE KOMARY
Do substancji syntetycznych odstraszają-
cych komary, które najczęściej wchodzą 
w skład repelentów dostępnych w aptece, 
zaliczamy:

• DEET (dietylo-m-toluamid): jest to zdecy-
dowanie najbardziej popularna substan-
cja odstraszająca komary, która wchodzi 
w skład preparatów dostępnych w ap-
tece. Swoją popularność zawdzięcza 
bardzo szerokiemu spektrum działania, 
które obejmuje praktycznie wszystkie 
owady uprzykrzające życie człowiekowi. 
Ponadto jej okres działania wynosi nawet 
3 godziny po aplikacji (przy stosowaniu 
preparatu zawierającego co najmniej 
30% DEET). Niestety substancja ma też 
wady, które dyskwalifikują ją z użycia 
przez niektóre osoby. Po pierwsze –  bar-
dzo nieprzyjemny zapach, któ-

KOMARY – JAK 
Z NIMI WALCZYĆ?
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Komary, by móc przedłużyć gatunek, potrzebują ludzkiej krwi. Samice tych owadów pobie-
rają ją od nas, a następnie przekazują złożonym jajom, dla których krew jest niezbędnym 
źródłem składników odżywczych. Bez ich dostarczenia, larwy komarów mają znacznie 
mniejsze szanse na przeżycie. Niestety, w trakcie pobierania krwi od człowieka, samice 
komarów wprowadzają do naszego organizmu szereg substancji mogących wywołać re-
akcje alergiczne. Wskutek ukąszenia, w miejscu ukłucia pojawia się świąd, obrzęk oraz 
zaczerwienienie. W celu przeciwdziałania tym przykrym objawom, zastosowanie znajdują 
środki zwane repelentami, które mają zdolność do odstraszania owadów.
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ry nie jest przez wszystkich akceptowalny, 
a po drugie – po aplikacji na skórę tworzy 
oleistą, niemiłą w dotyku warstwę. Sto-
sowanie preparatów z DEET na różne 
tworzywa sztuczne, w tym na ubrania,  
może skutkować ich nieodwracalnym 
uszkodzeniem. Produkty zawierające 
DEET mogą być stosowane u dzieci 
powyżej 6. miesiąca życia, jednak nale-
ży pamiętać, że do 12. roku życia można 
stosować preparaty zawierające w skła-
dzie maksymalnie 10% DEET. Jednocze-
śnie należy ograniczyć częstotliwość ich 
aplikacji u dzieci do maksymalnie trzech 
na dobę. Repelenty z DEET są w pełni 
bezpieczne dla kobiet w ciąży. 

• ikarydynę: wykazuje bardzo szerokie 
spektrum działania, porównywalne do 

DEET. Spełnia swoją funkcję odstraszającą 
nawet do 3 godzin (przy zastosowaniu 
preparatu zawierającego ją w stężeniu 
20%). W przeciwieństwie do DEET  jej 
aplikacja na tworzywa sztuczne nie skut-
kuje ich nieodwracalnym zniszczeniem. 
Ponadto jest bezwonna, a jej konsysten-
cja nie powinna stworzyć nieprzyjemnej 
powłoki na skórze. Istotną zaletą ikarydy-
ny jest to, że może być stosowana bez 
żadnych ograniczeń zarówno u dzieci, 
jak i u dorosłych. 

• IR 3535: substancja ta charakteryzuje się 
długim czasem działania, porównywal-
nym do ikarydyny. Ponadto wykazuje 
zdolność do odstraszania praktycznie 
wszystkich owadów, w szczególności 
komarów i kleszczy. Podobnie jak ikary-

dyna jest bezwonna, a zaaplikowana na 
skórę nie powoduje podrażnień ani nie 
wywołuje reakcji alergicznych. 

SUBSTANCJE NATURALNE 
O DZIAŁANIU ODSTRASZA-
JĄCYM KOMARY
Substancjami pochodzenia naturalnego, 
wykazującymi właściwości odstraszające 
komary, są przede wszystkim olejki ete-
ryczne. Jako repelenty były stosowane już 
w starożytności. Mimo że dostępnych jest 
wiele preparatów syntetycznych, które są 
znacznie skuteczniejsze w walce z koma-
rami, środki naturalne nadal cieszą się dużą 
popularnością. Ich największą wadą jest 
krótki czas działania, który często nie prze-
kracza 30 minut po aplikacji, co ma związek 
z  dużą lotnością olejków z powierzchni 
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skóry, ubrania czy tworzywa sztucznego, 
na które zostały zastosowane. Natomiast 
z pewnością dużą ich zaletą jest bardzo 
przyjemny zapach oraz to, że ich zasto-
sowanie nie powoduje żadnych  podraż-
nień skóry. Olejki  nie niszczą też innych 
powierzchni.

Do olejków eterycznych, które wchodzą 
w skład repelentów, możemy zaliczyć: 

• olejek cytronelowy, 

• olejek miętowy, 

• olejek lawendowy, 

• olejek eukaliptusowy, 

• olejek bazyliowy.

Zwiększona aktywność komarów przy-
pada na okres wiosenno-letni. Wyższa 
temperatura otoczenia sprzyja ich roz-
mnażaniu, do czego niezbędna jest 
także krew człowieka, będąca istotnym 
elementem wspomagającym właściwy 
proces dojrzewania jaj. Niestety ukłucie 
komara wiążę się z wystąpieniem nie-

przyjemnych objawów takich jak świąd 
czy obrzęk. W związku z tym warto za-
opatrzyć się repelenty – środki mające 
zdolność do odstraszania niepożądanych 
organizmów żywych, w tym również 
komarów. W aptecznym asortymencie 
znajdziemy zarówno te posiadające 
w składzie substancje syntetyczne, jak 
i naturalne olejki eteryczne. Każde z nich 
mają swoje zalety i wady. Jakiekolwiek 
wątpliwości pojawiające się przy wyborze 
odpowiedniego preparatu powinna roz-
wiać rozmowa z farmaceutą lub techni-
kiem farmaceutycznym, dzięki której uda 
się z pewnością wybrać produkt speł-
niający wszelkie wymagania pacjenta. 

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę 
i ulotkę informacyjną. 19


