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БИОЛОГИЯТА В ПОЛЗА НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА

Най-после
практична брошура,
която да ми
помага всеки ден!

Програмата от хигиена и грижа за кожата ще
защитава кожата на детето ви ежедневно. Тя се
състои от изключително мек хигиенен продукт без
съдържание на сапун и аромати, както и успокояващ
и възстановяващ емолиент — грижа за кожата.
Тази програма спомага за предотвратяването и
по-рядкото възникване на пристъпите. Намалява
сухотата на кожата, предотвратява проникването
на алергиите, отговорни за новите пристъпи, и
успокоява сърбежа.
ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ: употребата на адаптиран
хигиенен продукт, съдържащ медно-цинков
комплекс, намалява риска от вторична инфекция.

Противовъзпалителните кремове и локалните
кортикостероиди представляват основното лечение,
предписвано за атопичен дерматит.
Тези кремове следва да се прилагат на областите
с екзема т.e. червените, сърбящи лезии.

* Върху състоянието на кожата на детето. При чесане кожата
става уязвима и рискът от вторична инфекция е по-висок.

* Върху качеството на живот на цялото семейство.

•

•
•
•
•

•

•
• Използвайте възстановяващ и успокояващ кожата

емолиент без аромати и парабени веднъж или
два пъти дневно.

• Ако детето ви е достатъчно голямо, за да се маже

само (от 4-годишна възраст), изстисквайте крема
в забавна форма (човек, риба, осморка, кръгче и т.н.)
и го оставете само да го втрие. Измислете игри!

• За предпочитане са памучните дрехи. Вълнените,

акрилните и полиамидните тъкани дразнят кожата
на детето ви. Внимавайте с шевовете и етикетите.

• Винаги перете дрехите, преди да се обличат за

първи път. Използвайте по-малко препарат и не
слагайте белина.
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Повече информация на www.bioderma.bg

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ
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АЗ СТРАДАМ ОТ АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ. ИМА ЛИ РИСК
ДЕЦАТА МИ ДА РАЗВИЯТ ТАЗИ БОЛЕСТ?
Атопичният дерматит е силно свързан със семейната
история и генетичната предразположеност. Ако единият от
родителите страда от атопичен дерматит, детето има 30%1
риск от развиване на това заболяване. Рискът е по-висок, ако
и двамата родители са атопици.
ОБЛАСТТА, ЗАСЕГНАТА ОТ ЕКЗЕМА, РАЗЛИЧАВА
ЛИ СЕ СПОРЕД ВЪЗРАСТТА?
бебета и малки деца: основно по лицето (бузи, чело,
брадичка) и външната повърхност на ръцете и бедрата

2
*
*

деца: сгъвките на лактите, коленете, китките, горната страна
на стъпалата и задната страна на ръцете, торса и врата

*

възрастни: лицето, врата и ръцете
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НА КАКВА ВЪЗРАСТ ИЗЧЕЗВА
АТОПИЧНИЯТ ДЕРМАТИТ?
В 50%2 от случаите атопичният дерматит изчезва преди
петата година.
Детето обаче ще остане със суха или много суха кожа.
МОЖЕ ЛИ АТОПИЧНИЯТ ДЕРМАТИТ ДА
СЕ ПОЯВИ ОТНОВО В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ?
Атопичният дерматит може да се появи отново през
пубертета или в зряла възраст при силен стрес, но в
по-слаба форма.
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ДЕТЕТО МИ СТРАДА ОТ АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ.
ЩЕ РАЗВИЕ ЛИ АСТМА?
Астмата е друг вид атопично заболяване, което е поразпространено сред децата. Следователно то ще се
диагностицира от педиатъра ви.
1
2

Атопичен дерматит, S.A Buchner. Медицински форум, Швейцария, No.19, Май 2001
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КОГА СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГА ЛОКАЛНИЯТ КОРТИКОСТЕРОИД?
Добре е да нанасяте локалния кортикостероид вечер, когато
имате повече време.
КОЛКО ВРЕМЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГА ЛОКАЛНИЯТ
КОРТИКОСТЕРОИД?
Продължителността на лечението следва да е достатъчно
дълга за пълното изчезване на лезиите. Твърде ранното
спиране на лечението няма да доведе до добри резултати.
Важно е да СЛЕДВАТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА НА ЛЕКАРЯ СИ.

КАКВО КОЛИЧЕСТВО ЛОКАЛЕН КОРТИКОСТЕРОИД
ДА СЕ ПРИЛАГА?
Лекарите препоръчват да се използва еквивалентът на
върха на показалеца (първата фаланга) за покриване
на област от тялото, равна на две длани на ръцете на
възрастен.
ПРИ ПРИСТЪП НА ЕКЗЕМА ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЛИ ДА
ИЗПОЛЗВАМЕ УСПОКОЯВАЩ ПРОДУКТ ЗА ТЯЛО?
Ежедневното хидратиране на кожата на детето ВЕДНЪЖ ИЛИ
ДВА ПЪТИ ДНЕВНО е изключително важно при лечението
на атопичен дерматит. В периодите на пристъпи можете
да спрете успокояващото средство за грижа за кожата,
ако щипе, върху новите възпалени области. Следва обаче
да продължавате да го използвате върху останалата част от
тялото.

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЧЕСАНЕ Е ВАЖНО ДА
ПОДДЪРЖАТЕ НОКТИТЕ НА ДЕТЕТО СИ КЪСИ.
НО НА КАКВА ВЪЗРАСТ МОЖЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГИ РЕЖЕТЕ?
Проверявайте състоянието на ноктите на бебето си няколко
пъти в седмицата, без да ги режете преди да навърши
1 месец.
ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ОТРЕЖЕТЕ НОКТИТЕ ПРЕКАЛЕНО КЪСИ.

ВАКСИНАЦИЯ
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МОЖЕ ЛИ ДЕТЕТО МИ ДА БЪДЕ ВАКСИНИРАНО?
Трябва да се спазва стандартният план за ваксиниране.

ХИГИЕНА
Atoderm Intensive
Измиващ гел

Atoderm Intensive
Балсам
УСПОКОЯВА сърбежа и
дразненето

ПОЧИСТВА нежно,
възпрепятства
развитието на патогенни
микроорганизми

ИНТЕНЗИВНО укрепва
кожната бариера и
възстановява комфорта на
кожата

Обогатена и мека
текстура , която защитава
кожата от изсушаване

УДЪЛЖАВА периодите
между кризите*

БЕЗ САПУН
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Подобрява
качеството на живот
на цялото семейство!

E-mail: contact@bioderma-bg.com

