
A csecsemô- és kisdedkor egyik

legproblémásabb bôrterülete

a pelenkás rész. Az itt jelentkezô

bôrirritációs tünetek jelentôs

része kivédhetô kellô higiéniával

és megfelelô készítmény

alkalmazásával.
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TUDTA?
Újra hódít a textilpelenka!
Az eldobható pelenkák nagyon jó nedvszívó képességgel bír-
nak, higiénikusak, de gyermekenként csaknem egytonnányi
hulladékot jelentenek. Talán nem véletlen, hogy környezetvé-
delmi és takarékossági okok miatt manapság egyre több szülô
tér vissza a mosható nadrágpelenkához: használatuk egyszerû,
nedvszívó képességük pedig sokkal jobb, mint a hagyományos
textilpelenkáké.
TÉNY: Felmérések szerint az eldobható pelenkák elterjedése
óta több hónappal kitolódott a szobatisztává válás idôszaka.

A baba popsi
kedvére való



A pelenkakiütés okai
A tünetek kialakulása nem csupán
higiéniai tényezôkön múlik.

A széklet és a vizelet keveredése-
kor a székletben lévô baktériumok
elbontják a vizeletben található
nitrogéntartalmú salakanyagokat,
eközben ammónia szabadul fel,
amely irritálja a bababôrt.
A széklet összetételének, emész-
tettségének és állagának változása
– például hasmenés és fogzás ide-
jén gyakori – önmagában is irritáló
tényezô lehet.
Szintén megjelennek a pelenka-
kiütések olyankor, ha a baba szer-
vezete valamilyen élelmiszert
rosszul tolerál.
Az okok között szerepelhet a gyak-
ran nedves bôr, ez az izzadás vagy
a fürdetés utáni nem megfelelô
törölközés következménye.
A súlyosabb tüneteket sokszor a
gombás fertôzések okozzák.

Azonnali
kezelést igényel
A popsin és környékén, azaz a pelenká-
val érintkezô területeken jelentkezô
pirosodó, sebesedô, olykor nedvedzô,
viszketô bôrirritációt pelenkadermati-
tisznek nevezzük. Ez a gyakori jelen-
ség általában a születés utáni második
és negyedik hónap között tapasztalha-
tó. Ilyen esetben tanácsos gyakrabban
váltani pelenkát, és amikor csak tehet-
jük, hagyjuk a gyermeket pelus nélkül,
valamint lehetôleg tiszta pamut ruhács-
kákat adjunk a gyermekünkre. Fürdés-
nél különösen oda kell figyelni a hajla-
tok tisztítására és szárazra törlésére. Ha
pedig indokolt – például hasmenés ese-
tén –, napjában többször célszerû a
popsi meleg vizes lemosása.
A tüneteket az elsô kiütések megjele-
nésekor el kell kezdeni ápolni megfele-
lô popsikrémmel, elhanyagolás esetén
ugyanis elfertôzôdhetnek és később
már csak drasztikusabb beavatkozással
(gyógyszeres kezelés) lehet segíteni.
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Természetes hatóanyagaival (kalendula,
sheavaj, tömjénfa, körömvirág) megelôzi
és enyhíti a pelenka okozta irritációt,
regeneráló és bôrhámosító hatású,
gátolja a fertôzést.

Igazodik a babák bôrének pH-értékéhez,
regenerálja és stabilizálja a bôr termé-
szetes savköpenyét, amely így megfele-
lôen védi a bôrt.

Cink-oxid- és titánium-dioxid-tartalma
révén szárazon tartja a bôrt.

Többfunkciós: nemcsak a babának,
de a mamának és a nagyobb testvérnek
is hasznos lehet. Sebgyógyító hatása
bôrsérülések esetén, aranyeret enyhítô
hatása pedig a szülés után elôforduló
tünetek jelentkezésénél hozhat
megoldást.

A babapopsi
a BABÉ krémet

választja!
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A BABÉ termékek kaphatók a
gyógyszertárakban és
az EventusPharma webáruházban:
www.eventuspharma.hu
Infovonal: +36-42-402-008,
office@pezomed.com

Kérdezze a bőrgyógyászt:
Dr. Beleznay Gyöngyike
drbeleznay@dermaart.hu
A rovatot szponzorálta: Pezomed Kft.,
bőrgyógyászati termékek gyártója és
forgalmazója.www.pezomed.com
Kövessen minket a Facebookon is:
http://www.facebook.com/pezomed

HAVITIPPEK

MIT MOND A BŐRGYÓGYÁSZ?
Dr. Beleznay Gyöngyike szerint a baba bôrápolásának kiemelt területe a
popsi ápolása. A pelenkadermatitisznek nevezett irritációt elsôsorban kellô
higiéniával és megfelelôen zsíros, víztaszító popsikrém használatával tudjuk
kivédeni, illetve kezelni. Az ilyen készítmény alkalmazásakor mindig vigyáz-
ni kell arra, hogy a krém ne kerüljön a nemi szervekre/szervekbe, mert ott
súlyos problémákhoz vezethet: például hártyaképzôdést okozhat, vagy kitûnô
táptalajul szolgálhat a baktériumoknak.

BABÉ-megoldás
A pelenkadermatitisz elsôsorban tisz-
tántartással és megfelelô bôrápolással
elôzhetô meg vagy kezelhetô. A BABÉ
termékcsalád fejlesztôi olyan popsikré-
met állítottak elô, amely tökéletesen
igazodik a babák igényeihez. Ez azt
jelenti, hogy a készítmény elsôsorban
természetes, növényi alapú hatóanya-
gokat tartalmaz, mentes a tartósítósze-
rektôl, valamint az illat- és színezék-
anyagoktól.

Sziebig Tímea


