ZinCream Medinova®

Óxido de zinco para curar feridas

O efeito do óxido de zinco como protetor para a pele já é
conhecido e está comprovado há muito tempo. Devido ao
seu efeito desinfetante (antiséptico) as preparações de
óxido de zinco são eficazes contra inflamações cutâneas
com erupções e vermelhidões, promovendo a cicatrização
de feridas.
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O comprovado ingrediente ativo óxido de zinco:
• Antiséptico (desinfetante)
• Promove a cura de feridas
• Absorve a humidade

Pomada ZinCream Medinova®
• Adere bem, mesmo sobre peles húmidas
• É fácil de espalhar
• Absorve muito líquido
• É fácil de lavar com água (dispensa sabão ou óleo)

Pele assada & inflamação por fraldas
Causas e dicas

ZIN057202205 Medinova AG

ZinCream Medinova® está disponível em farmácias e
drogarias.

Este é um medicamento autorizado.
Leia a bula do produto.

Porque é que os bebés ficam com inflamações devido a fraldas?
A pele dos bebés é muito mais fina e delicada do que a pele
dos adultos. Conforme a pele só consegue receber pouco ar
sob a fralda, ocorre uma acumulação de calor e humidade. Os
resíduos de urina e fezes na fralda também podem irritar a
pele, especialmente após um contato prolongado. Uma vez
que as fraldas descartáveis são normalmente branqueadas
com cloro, podendo ainda conter substâncias artificiais, isto
pode causar na pele uma irritação adicional ou por vezes até
alergias. Também a fricção da fralda sempre contra as mesmas
zonas da pele pode causar vermelhidões e inflamações.

Dicas para prevenir, tratar e cuidar de
irritações no rabo do bebé
• Trocar frequentemente as fraldas
(no caso de recém-nascidos 5 a
10 vezes por dia).
• Não usar toalhetes húmidos.
Limpar suavemente apenas com
água morna.
• A pele deve ser capaz de respirar. Não pressionar muito
justo o rabo do bebé, nem usar fraldas de pano. Se a
temperatura ambiente permitir, deixar o bebé sem fraldas
durante algum tempo.
• Não usar cremes gordurosos. Os cremes gordurosos obstruem e amolecem a pele, tornando-a ainda mais vulnerável.
• Não utilizar produtos com eventuais substâncias irritantes. Perfumes ou lanolina podem provocar alergias.
• Antes de aplicar uma nova fralda, deixar o rabo do bebé
secar bem (se necessário, secá-lo usando um secador de
cabelo, mas a uma distância segura e só com ar morno,
nunca com ar quente!).
• Apesar de todos os cuidados por vezes não se pode evitar
uma dermatite provocada por fraldas. Diz-se que a causa
pode estar também na dieta da mãe que amamenta. Mas
esta é uma crença já ultrapassada. Ao contrário do que
frequentemente se divulga, as bebidas de frutas cítricas ou
bebidas gaseificadas não passam para o leite materno.
Importante: Se o rabo do bebé ficar avermelhado deve-se
reagir o mais cedo possível. A pele inflamada do bebé é
sensível a bactérias e fungos, e assim deve ser tratada rapidamente com uma pomada curativa contendo óxido de zinco.

A pomada ZinCream Medinova® deve fazer parte
dos medicamentos caseiros ou kit de viagem

Dermatite de fraldas

Ligeiros danos na pele
(rachaduras, raspões,
escoriações e fendas)

Pele com vincos
húmidos

Intertrigo causado
por atrito.

Maceração da pele,
causada por transpiração intensa

Apoio ou terapia posterior para dermatite de
fraldas e intertrigo (devido
a fungos ou bactérias)

Creme, pomada ou unguento?
Os produtos com óxido de
zinco estão disponíveis na
forma de creme, pomada e
unguento. A diferença reside
na proporção da mistura de
óxido de zinco com água e
óleo. Para condições de pele
com erupções húmidas
provocadas por dermatite de
fraldas é recomendável um
produto hidrofílico (absorvente
de água) que adere bem à pele
húmida, consegue captar
muita humidade (proveniente
de urina ou secreções de
feridas) e pode mais tarde ser
facilmente lavado com água.
Recomendações da pomada
ZinCream Medinova®
A pomada hidrofílica ZinCream
Medinova® é fácil de espalhar
sobre peles irritadas ou que
mostram erupções húmidas,
podendo ser lavada com água
sem irritar a pele. A pomada
ZinCream Medinova® pode
absorver muito líquido, assim
cure mais rápido.

