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Masc Ochronna
Oddychajaca skora to komfort dla piipy Twojego Malucha

PUPAMALUSZKAJAKAKSAMIT

Skora nowo narodzonego dziecka jest delikatna i mita w doty-
ku. Niestety wszystkie niemow!.eta maja^ skore. duzo cierisza^ niz

osoby dorosle, ich skora ma tez wyzszy poziom pH.

W zwi^zku z tym skora dziecka jest szczegolnie podatna na podraz-
nienia i infekcje, w tym na wystapienie odparzeh pieLuszkowych.

Wewnatrz pieluchy-przez wi^kszosc czasu skora poddana jest
dzialaniu wilgotnego i ciepiego otoczenia. Ma tez regularnie
bezposredni kontakt z moczem i kupka_. Stanowi to spore wy-
zwanie dla skory. Nic wiec dziwnego, ze pupa niemowLat czasem
staje sie czerwona i piek^ca.

JAKIES^PRZYCZYNYPOWSTAWANIAODPARZEN
PIELUSZKOWYCH?

Odparzenie pieluszkowe jest powodowane gtownie przez kon-
takt delikatnej skory dziecka z drazniacymi substancjarni zawar-
tymi w moczu i kale. Pietucha zatrzymuj^ca doptyw powietrza

i powoduj^ca otarcia moze dodatkowo pot^gowac nieprzyjem-
ne objawy.

JAK ROZPOZNAC PIERWSZE SYMPTOMYPOJAWIAJ4CEGO
SIE_ODPARZENIAPIELUSZKOWEGO?

Pierwszyrn objawem odparzenia pieluszkowego jest zaczerwie-
nienie skory. Wystepuje ono giownie na obszarze pod pielucha,
a skora swedzi i piecze. Bolesnosc zwi^ksza si^ przy kazdym bez-
posrednim kontakcie z moczem tub mokra pieluszk^.

~
KIEDYDZIECKOJESTNAJBARDZIEJNARAZONE
NA ODPARZENIA PIELUSZKOWE?

Odparzenia pieluszkowe najczesciej pojawiaj^ si^ w nast^puj^-
cych sytuacjach:

- dziecko jest przedwczesnie urodzone i ma bardzo wrazliwa_~skor§,

- zabkuje,

- jest w okresie szczepiennym,
"

-przyjmujeantybiotyki,

- posiada delikatn^ skor^,

- u dziecka wystepuje biegunka,

- wprowadzana jest zmiana diety, szczegolnie podczas odsta-
wiania naturalnego pokarmu matki.

PORADY,JAKZAPOBIEGACPOWSTAWANIUODPARZEN
PIELUSZKOWYCH

- Pozwol skorze oddychac. Pozostawiaj swoje dziecko jak naj-
czesciej bez pieluchy, jesli to mozliwe 2-3 razy dziennie po ok.

20 min. Upewnij si?, ze w pokoju jest odpowiednia temperatu-
ra i ze miejsce, gdzie lezy dziecko jest zabezpieczone recznikiem
lub specjaln^ podkbdk^ przed ewentualnym zmoczeniem.

• Zmieniaj cz^sto pieluchy. Wazne, by zminimalizowac kontakt
skory z mokr^ pieluszkg.

• Daj skorze szans^. Unikaj ciasnych lub nieprzepuszczaj^cych
powietrza ubranek.

• Uzywaj masci zapobiegaj^cej odparzeniom. Posmaruj pupe
swojego dziecka cienka^ warstwg ochronnej masci {np. Be-

panthen Baby Masc Ochronna) przy kazdej zmianie pielusz-
ki, szczegolnie przed potozeniem dziecka spac. Wzmocni ona
riaturalh^ bafier^ skorn^'i stwdrzy "warstw^ chroni^cg skore
przed kontaktem z drazniacymi czynnikami.

• Poluzuj pieluch?. Jednorazowe pieluszki mog^ pomoc w utrzy-
maniu suchej skory, ale upewnij sie, ze zakladasz je na tyle luz-
no, by umozliwily cyrkulacje powietrza.

• Pierz ostroznie. By zapobiec podraznieniom pierz tetrowe
pieluchy w hipoalergicznych srodkach do prania. Wybieraj naj-
wyzsz^ temperatur^ prania.

• Piel^gnuj z rozwag^. Niektore dost^pne na rynku produkty
zostaty stworzone z mysla^ o leczem'u zainfekowanych odpa-
rzen pieluszkowych. W rezultacie zawieraj^ one sktadniki an-
tyseptyczne, ktore nie s^ potrzebne do normalnej pielegnacji
skory dziecka. Do codziennej pielegnacji uzywaj delikatnej
masci stworzonej z mysl^ o wrazliwej skorze dziecka, takiej jak
Bepanthen Baby Masc Ochronna.

• Myj pup§ doktadnie. Przy kazdej zmianie pieluchy caia pupa
powinna bye dokiadnie umyta i osuszona.

PORADY, JAK SKUTECZNIE DBAC O SKORE_ DZIECKA,
GDY POJAWI SH£ ODPARZENIE PIELUSZKOWE

Jesli skora Twojego dziecka jest czerwona i piecze - dziataj szyb-
ko. Zatagodzisz podraznienie, pomozesz skorze wyzdrowiec i za-
pobiegniesz rozwinieciu infekcji.

• Utrzymuj skor? w czystosci. Myj doktadnie cata pupe przy
kazdej zmianie pieluchy. Jesli pupa jest bardzo brudna, moiesz
j^ zanurzyc w misce cieptej wody z dodatkiem specjalnego pty-

nu do k^pieli dla niemowlat o bardzo suchej skorze.

• Piel̂ gnuj skor§. Zabezpieczaj nadal skore Bepanthen Baby
Masc Ochronna; panthenol zawarty w masci, zmfeniajac sie
po wniknieciu w skor^ w witamin^ B5, wspomaga procesy

regeneracyjne.

• Ba.dz delikatna. Chusteczki do mycia skory dzieci s^ czasami
zbyt szorstkie dla niemowlat z bol^cq i nadwraiUwa_ skor^.
Sprobuj zamiast tego uzyc wacika zwilzonego ciepfa wod^.



I Illl
Jesli-na skorze zauwazysz niepokojaxe objawy chorobowe skory,-

skontaktuj sie z lekarzem.

CZYM JEST BEPANTHEN® BABY MASC OCHRONNA?

Skora Twojego dziecka jest bardzo chkmna i delikatna. Potrze-

buje bezpiecznego produktu, ktory b^dzie ja_ chronit przed szko-

dliwymi czynnikami zewn^trznymi.

Bepanthen Baby Masc Ochronna jest tak delikatna, ze moze

bye stosowana nawet na najbardziej wrazliwa_ skore przy kaz-

dej zmianie pieluszki, takze u przedwczesnie urodzonych dzieci.

Nie zawiera ona zadnych konserwantow, srodkow^zapacho-

wych, barwia_cych ani dezynfekujaxych. Bepanthen Baby Masc

Ochronna zabezpiecza skore przed szkodliwym wplywem wil-

goci, a takze wspiera procesy regeneracyjne.

BEPANTHEN® BABY MASC OCHRONNATAKZE DLA MAMY

Bepanthen Baby Masc Ochronna jest wystarczaja_co delikatna

zarowno dla Twojego dziecka, jak 1 dla Ciebie. Mleko matki jest

idealnym pokarmem dla niemowlaka i jesli utozysz dziecko od-

powiednio przy piersi bardzo prawdopodobne jest, ze unikniesz

problemu podraznionych brodawek sutkowych.

Jesli jednak twoje brodawki sutkowe zaczna, bolec i pojawia, sie

na nich podraznienia i p^kniecia, posmaruj je cienka_ warstw^

Bepanthen Baby Masc Ochronna po kazdym karmieniu. Porno-

ze to zJagodzic bol i wspomoc regenerate naskprka.

JAK DZIAtA BEPANTHEN® BABY MASC OCHRONNA?

Bepanthen Baby Masc Ochronna dziata na dwa sposoby: chro-

ni pupe. dziecka przed wysta_pieniem odparzeh pieluszkowych

oraz wspomaga regeneracj? delikatnej skory dziecka,,w razie

gdy one wysta_pia_.

1. Ochrona skory przed odparzeniami

Oczyszczona hipoalergiczna lanolina tworzy na skorze przezro-

czysta, warstwe chronî c^ przed czynnikami draznia.cymi, jak

wilgoc wewn^trz pieluszki. Bepanthen Baby Masc Ochronna

nie zatyka porow, przez co pozwala na swobodny przeptyw

powietrza.

2. Wspomaganie procesow regeneracyjnych

Panthenol, zmieniaja_c si? po wniknieciu w skor§ w witamin^ BS,

wspomaga naturalne procesy regeneracyjne, produkcĵ

kolagenu i elastyny. Pomaga utrzymac skor^ odpowiednio

nawilzona,, miekk^ i delikatnq w dotyku.

Bepanthen Baby Masc Ochronna spetnia 7 ztotyeh-standar-

dow idealnego produkty ochronnego przeciw odparzeniom
pieluszkowym

zlotych
standard 6w
idealnego
produktu

NAJWAZNIEJSZE CECHY
Bepenathen®

Baby Masc Ochronna

-i Brak potencjalnie szkodliwych sktadnik6w
1 * (wtaczajac te o nieudokumentowanym bezpieczenstwie)

2. OptymaLny poziom nawilzenia skory

3. Optymalny sktad

4.
Nie zawiera substancji zapachowych oraz innych
potencjalnie uczulaj^cych

5. Nie zawiera konserwantow

7.

Nie zawiera substancji antyseptycznych"

-Skutecznosc i bezpieczenstwo wstosowarria
u dzieci

" 7 zlotych standardow idealnego produktu ochronnego przeciw odpaireniom pieluszkowym.

' Bakterie nie biorq udziaki w zapoczatkowaniu odpieluszkowego zapalenia skory (PZS), dlatego obecnosc

substancji antyseptycznych nie jest potrzebna. Ich zastosowanie zaburza prawidtowe funkcjonowanie

mikroflory skory, ktora jest istotnym elementem jej mechanizmow ochronnych. Ponadto substancje an-

tyseptyczne mogg wywofac takze niekorzystne reakcje uczuleniowe czy podratnienia.

JAKSTOSOWAC?

Cienkg warstw^ Bepanthen Baby Masc Ochronna natoz na czy-

sta_ i such^ pup§ swojego malenstwa przy kazdej zmianie pie-

luszki. Preparat ma przyjemna_, nieklej^c^ konsystencje i tatwo
daje si^ zmyc z powierzchni skory. Po nafozeniu na skor^, tworzy

na niej przezroczyst^ warstwe. Dzieki temu mozesz obserwo-

wac, jak skora malenstwa wraca do doskonatej formy,

SRODKI OSTROZNOSCI

• Przechowuj Bepanthen Baby Masc Ochronna w temperaturze

ponlzej 25°C.

• Nie stosuj preparatu po dacie uptywu waznosci, ktora jest po-

kazana na opakowaniu.

SKtADNIKi

, _Aqua_(Water), Lanolin, Paraffinum liquidum, Petrolatum, Pan-

thenol, Prunus Amygdalus Dulcis oil, Cera atba, Cetyi alcohol,

Stearyl alcohol, Ozokerite, Clyceryl oleate, Lanolin alcohol.
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