ZinCream Medinova®

Oksid zinku për shërimin e plagëve

Efekti mbrojtës i lëkurës i oksidit të zinkut është njohur
dhe provuar prej kohësh. Përgatitjet e oksidit të zinkut
janë efektive kundër inflamacionit të lëkurës të skuqur,
sepse ato kanë një efekt dezinfektues (antiseptik) dhe
nxisin shërimin e plagëve.
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• Përbërësi aktiv i provuar oksid zinku:
• Antiseptik (dezinfektues)
• Promovon shërimin e plagëve
• Thith lagështinë

Pastë kremi ZinCream Medinova®
• I përmbahet mirë, edhe lëkurës së lagur
• easyshtë e lehtë për t›u kaluar
• Thith shumë lëngje

Inflamacion i lënduar
i lëkurës dhe pelenave
Shkaqet dhe Këshillat

• Mund të lahet lehtë me ujë (pa sapun, pa vaj)

ZIN057202205 Medinova AG

ZinCream Medinova® është në dispozicion në barnatore dhe
farmaci në Zvicër.

Ky është një ilaç i aprovuar.
Lexoni fletëpalosjen.

Pse bebet infektohen me pelenë?
Lëkura e foshnjës është shumë më e hollë, më e hollë dhe për
këtë arsye më e ndjeshme se lëkura e të rriturve. Meqenëse
vetëm një sasi e vogël e ajrit futet në lëkurë nën pelenë,
nxehtësia dhe lagështia grumbullohen. Mbetjet e urinës dhe
jashtëqitjes në pelenë mund të irritojnë lëkurën, veçanërisht
pas kontaktit të zgjatur. Meqenëse pelenat e disponueshme
janë kryesisht të zbardhura me klor dhe mund të përmbajnë
plastikë, ka acarim shtesë të lëkurës dhe, në disa raste, alergji.
Fërkimi i pelenës në të njëjtat zona të lëkurës gjithashtu mund
të shkaktojë skuqje dhe inflamacion.

• Këshilla për parandalimin, trajtimin dhe
kujdesin për pozën e një fëmije të lënduar

Pastë kremi ZinCream Medinova® – I përket çdo
shtëpie dhe çantës së ndihmës së parë

• Ndryshoni pelenat shpesh.
(Të porsalindurit 5 – 10 herë në ditë)
• Mos përdorni peceta të lagura.
Pastroni vetëm butësisht me ujë të
vakët.
• Lëkura duhet të jetë në gjendje të marrë frymë.
Mos e mbështillni fort pjesën e poshtme të foshnjës ose
mos përdorni pelena prej pëlhure. Nëse temperaturat e
lejojnë, lini fëmijën pa pelena për një kohë.
• Mos përdorni pasta të yndyrshme. Pastat yndyrore
vulosin lëkurën dhe e zbusin atë, duke e bërë atë edhe
më të prekshme.
• Mos përdorni produkte me irritues të mundshëm.
Parfumet ose yndyra e leshit mund të shkaktojnë alergji.
• Para se të vish pelenën e re, lëreni fundin tuaj të thahet
mirë (ndoshta thajeni nga një distancë e sigurt, e vakët,
jo e nxehtë!).
Edhe me kujdesin më të kujdesshëm, skuqja e pelenës
ndonjëherë nuk mund të parandalohet. Herë pas here, shkaku
kërkohet edhe në dietën e nënës pleqsh. Sidoqoftë, ky është
një mësim i vjetëruar pasi agrumet ose pijet e gazuara nuk
kalojnë në qumështin e gjirit siç pretendohet shpesh.
E rëndësishme: Nëse fundi i foshnjës është i kuq, reagoni sa
më shpejt që të jetë e mundur. Lëkura e ndezur e foshnjës
është e ndjeshme ndaj baktereve dhe kërpudhave, kjo është
arsyeja pse ajo duhet të trajtohet shpejt me një pastë kremi
shërues me oksid zinku.

Skuqje e pelenës

Dëmtime të vogla të
lëkurës
(zona të plasaritura të
lëkurës, gërvishtjet,
kullotjet dhe prerjet)

Palosjet e lagura të
lëkurës

Ujku i lëkurës i shkaktuar
nga fërkimi.

Maceracioni i lëkurës i
shkaktuar nga djersitja
e madhe

Mbështetës ose si një
trajtim pasues për
skuqjen e pelenës (të
prekur nga kërpudhat ose
bakteret) ose intertrigo

Krem, paste apo pomadë?
Produktet e oksidit të zinkut
janë në dispozicion si një
krem, paste ose vaj. Dallimi
qëndron në raportin e
përzierjes së oksidit të zinkut
me ujë dhe vaj. Në rast të
sëmundjeve të lëkurës që qajnë, si skuqja e pelenës,
rekomandohet një produkt
hidrofilik (i dashur për ujin),
pasi që i përmbahet mirë
lëkurës së lagur dhe mund të
thithë shumë lëngje (si urina
ose sekretimi i plagës) dhe
më vonë mund të jetë
lehtësisht shpëlahet me ujë.
Kjo është arsyeja pse pastë
kremi ZinCream Medinova®
Pasta kremoze hidrofile
ZinCream Medinova® mund të
përhapet lehtësisht në
lëkurën e irrituar, që rrjedh
dhe mund të lahet me ujë pa
e irrituar lëkurën. ZinCream
Medinova® mund të thithë
shumë lëngje dhe në mënyrë
që të shërohet më shpejt.

