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Kanıtlanmış aktif bileşen çinko oksit:
• Antiseptiktir (dezenfektan etkisine sahiptir)

• Yaranın iyileşmesini destekler

• Nemi emer

ZinCream Medinova® krem macun
• Nemli cilde bile iyi yapışır

• Uygulaması kolaydır

• Çok fazla sıvı emer

• Su ile kolayca yıkanabilir (sabunsuz, yağsız)

ZinCream Medinova® İsviçre›deki eczanelerde ve ilaç 
depolarında mevcuttur.

Ruhsatlı ilaçtır.  
Lütfen prospektüsü okuyunuz.

Yara iyileşmesi için çinko oksit 
Çinko oksitin cildi koruyucu etkisi uzun zamandır bilinmek-
tedir ve kanıtlanmıştır. Çinko oksit preparatları, dezenfek-
tan (antiseptik) etkiye sahip oldukları ve yara iyileşmesini 
destekledikleri için ağlayan, kızarık cilt iltihabına karşı 
etkilidir.

Su ile  

yıkanabilir.

ZinCream Medinova® 

Yaralı cilt ve bebek bezi enfeksiyonu
Nedenler ve İpuçları
Bebekler neden bebek bezi enfeksiyonu kapar?
Bebek cildi, yetişkin cildine göre çok daha ince, daha narin 
ve dolayısıyla daha hassastır. Bebek bezinin altındaki cilde 
çok az miktarda hava girdiği için ısı ve nem oluşur. Bebek 
bezindeki idrar ve dışkı kalıntıları, özellikle uzun süreli 
temastan sonra cildi tahriş edebilir. Tek kullanımlık çocuk 
bezleri çoğunlukla klorla ağartılmış olduğundan ve plastik 
içerebildiğinden, ek cilt tahrişi ve bazı durumlarda alerjilere 
neden olur. Bebek bezinin aynı cilt bölgelerine sürtünmesi 
de kızarıklık ve iltihaplanmaya neden olabilir.



Bebek bezi isiliği

Hafif cilt tahrişi
(deride çatlaklar, çizikler, 
sıyrıklar ve kesikler)

Nemli cilt kırışıklıkları

Sürtünmeden kaynakla-
nan kurt derisi.

Aşırı terlemenin  
neden olduğu ciltte 
maserasyon

Bebek bezi döküntüsü 
veya intertrigo için 
destekleyici veya takip te-
davisi olarak (mantar veya 
bakterilerden etkilenir)

Bebek poposu tahrişinin önlenmesi, tedavisi ve 
bakımı için ipuçları

• Sık sık bez değiştirin.  
(Yeni doğanlarda günde 5 – 10 defa)

• Islak mendil kullanmayın.  
Sadece ılık suyla nazikçe temizleyin.

• Cildin nefes almasına izin verin.  
Bebeğin altını çok sıkı sarmayın veya bez bebek bezi 
kullanmayın. Sıcaklıklar izin veriyorsa, bebeği bir süre 
bezsiz bırakın.

• Yağlı macunlar kullanmayın.  
Yağ macunları cildi kapatır ve yumuşatır, bu da onu daha 
da savunmasız hale getirir.

• Tahriş edici olabilecek ürünleri kullanmayınız.  
Parfümler veya yün yağı alerjiye neden olabilir.

• Yeni bezi giydirmeden önce altını iyice kurulayın  
(gerekirse güvenli bir mesafeden, çok sıcak olmadan ılık 
şekilde fön ile kurulayın).

En dikkatli bakımla bile bazen pişik önlenemez. Bazen, 
bunun nedeni emziren annenin beslenmesinde aranır. 
Bununla birlikte, narenciyeler veya gazlı içecekler, sıklıkla 
iddia edildiği gibi, anne sütüne geçmediği için, nedeni bu 
değildir.

Önemli: Bebeğin poposu kızarmışsa, mümkün olan en kısa 
sürede müdahale edin. İltihaplı bebek cildi bakteri ve 
mantarlara karşı hassastır, bu nedenle çinko oksitli iyileştirici 
krem macunla hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir.

Krem, macun veya merhem? 
Çinko oksit ürünleri krem, 
macun veya merhem olarak 
mevcuttur. Bunların farkı, 
çinko oksidin su ve yağ ile 
karışım oranından 
oluşmaktadır. Kızarıklık gibi 
sızan cilt hastalıkları için 
hidrofilik (suyu seven) bir 
ürün tavsiye edilir, çünkü bu 
nemli cilde iyi yapışır ve çok 
fazla sıvıyı (idrar veya yara 
salgısı gibi) emebilir ve daha 
sonra su ile kolayca durulana-
bilir.

Bundan dolayı ZinCream 
Medinova® krem macum 
Hidrofilik krem macun ZinCre-
am Medinova® tahriş olmuş, 
sızan cilt üzerine kolayca 
sürülür ve cildi tahriş etmeden 
su ile yıkanabilir. ZinCream 
Medinova® çok miktarda sıvıyı 
emebilir ve cildin daha hızlı 
iyileşmesi sağlar.

ZinCream Medinova® krem macun – Her evde  
ve her ilk yardım çantasında bulunması gerekir


