Čistota bábätka

Mile mamicky
Keď bábätko konečne príde na svet, mamička opustí brány pôrodnice, je šťastná a teší
sa domov. Má však v hlave veľa otáznikov, ako to zvládne. Ako sa čo najlepšie o svoje
dieťatko postarať, o jeho jemnučkú a citlivú pokožku.
Pomôžeme vám nájsť odpovede na vaše otázky. Máme pre vás pár tipov a rád, ako s
láskou a čo najšetrnejšie ošetrovať pokožku vášho milovaného bábätka. A to tak, aby
sa cítilo spokojne, komfortne. A tiež, aby ste sa vyhli prípadným zdravotným ťažkostiam
spojenými s podráždením, zápalom, či ekzémom jemnučkej detskej pokožky.

Hlavne na začiatku
materstva nám hlavou
víri množstvo otázok.
Všetky dobre mienené rady, viac či menej
odborné články, skúsenosti kamarátok...
často sa cítime ešte zmätenejšie.

Nebojte sa opýtať na čokoľvek, žiadna otázka nie je tabu.
Tím našich odborníkov vám odpovie na všetko, čo vás zaujíma.

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Pokožka novorodenca je päťkrát tenšia ako koža dospelého človeka. Chráni ju
prirodzená kyslá ochranná vrstva, ktorá ale ešte nie je plne vyvinutá. Pokožka bábätka
je teda ešte veľmi citlivá. Vzhľadom na to, že jej chýba ochranná tuková vrstva, býva
často náchylná na problém s vysúšaním. Kvôli tejto citlivosti si vyžaduje mimoriadnu
starostlivosť. Na druhej strane však musíme povedať, že treba dbať aj na to, aby ste to
so starostlivosťou nepreháňali. Dozviete sa, ako sa optimálne starať o pokožku vášho
bábätka a prečo.
Tím Happy Baby
spracovala Vlasta Dejaková
DTP Marek Vilím

Hygiena a cistota
vasho babatka

Mázok - vernix caseosa
Ak ste niekedy videli práve narodené dieťatko, pravdepodobne bola jeho pokožka
pokrytá bielym mazivom, ktoré je podobné syru. Vyvolá vo vás reakciu buď „brrrr!“
alebo „wow!“ v závislosti od toho, čo o tomto povlaku viete.
Čo to je? Je to v poriadku? Tajomná smotanová látka, ktorou má mnoho detí po
narodení aspoň čiastočne pokryté telíčko, sa volá vernix caseosa. Ten zvláštny povlak
je dobrý pre vaše novorodeniatko a možno aj pre vás. Prezradíme vám prečo.
Vernix caseosa je mastný povlak, ktorý zakrýva pokožku dieťatka počas jeho života v
lone. Skladá sa z kožných buniek a mazových sekrétov a plní dôležitú funkciu.
Pôsobením amniovej plodovej tekutiny obsahujúcej fetálny moč chráni krehkú
pokožku pred popraskaním a zvrásnením.

Prečo niektoré bábätká tento povlak majú a iné nie?
Vernix sa zvyčajne objavuje okolo 19. týždňa tehotenstva a hustne až do 34. týždňa.
O niekoľko týždňov neskôr povlak začne samovoľne odtekať do plodovej vody a
dieťa ho prehltne. No nie je to fascinujúce od matky prírody? Do 40. týždňa je tak
väčšina vernixu preč.
• Deti narodené skôr majú vernixu viac než deti narodené neskôr. Ak vaše
maličké príde na svet niekoľko týždňov pred stanoveným dátumom pôrodu,
môže byť celé pokryté vernixom.
• Ak sa narodí vo vypočítanom termíne, možno mu v záhyboch kože alebo pod
nechtami ostane iba trochu vernixu.
• Ak sa narodí neskôr, možno mu už neostane žiadny vernix a jeho koža môže
byť vrásčitá alebo sa lúpať. Nebojte sa, je to dočasné.
Jedna štúdia zistila, že antimikrobiálne vlastnosti vernixu sú podobné materskému
mlieku. A deti, ktoré sa narodia po termíne, majú menej vernixu, pretože povrchová
aktívna látka, ktorú uvoľňujú zrelé pľúca plodu, sa mieša s plodovou vodou a
spôsobuje uvoľňovanie vernixu z kože. Vernix plod neskôr prehltne a potrebná
antimikrobiálna dobrota, ktorú vernix obsahuje, tak novorodeniatku poskytne
okamžitú imunitu. Úžasné!
Predčasne narodené deti pred 28. týždňom s hmotnosťou nižšou ako 1000 g nemajú
dostatočne vyvinutú kožu, preto im chýba ochranný plášť v podobe vernix caseosa.
To vysvetľuje, prečo niektoré novorodeniatka vernix majú a iné nie.
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Aké sú výhody vernix caseosa?

Kúpanie bezprostredne po narodení? Áno alebo nie?

My, mamičky, máme hydratačný krém, náš plod má vernix. Ten pomáha vytvoriť
bariéru medzi kožou dieťaťa a okolitou plodovou vodou. Jeho primárnou úlohou je
teda chrániť a hydratovať pokožku podobne ako spomínaný telový hydratačný krém
a to už v maminom brušku. Má však aj ďalšie výhody:
• Počas tehotenstva: vernix, ktorý dieťa prehltne, dodá výživu jeho vyvíjajúcim sa
črevným baktériám.
• Počas pôrodu: mastná textúra vernixu slúži ako prírodné mazivo, aby sa
minimalizovalo trenie, keď dieťa prechádza pôrodnými cestami, takže pôjde
ľahšie von.
• Po pôrode: vernix naďalej chráni pokožku dieťaťa tým, že jej pomáha udržiavať
vlhkosť a pôsobí tak preventívne proti bakteriálnym infekciám. A čo je
zaujímavé, vôňa vernixu sa podieľa na vyvolaní nervových spojení v mozgu detí
potrebných na dojčenie.
• Pre mamičky: vernix obsahuje zlúčeniny, o ktorých sa predpokladá, že
podporujú hojenie perineálnej rany, takže prispieva k zotaveniu po vaginálnych
pôrodoch.

Kúpanie bezprostredne po narodení sa vždy považovalo pre dojčatá za automatické.
Čoraz viac nemocníc však túto prax mení. Dnes sa stále častejšie s prvým kúpeľom
príliš neponáhľa. A má to svoje výhody. Vernix sa tak udrží na koži bábätka dlhšie a
dieťaťu a matke dá viac času na kontakt s pokožkou v prvých hodinách po narodení.
Do
Dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča počkať s kúpeľom
aspoň šesť hodín. A ak môžete, tak 24 hodín. Urobte, na čo sa cítite. A keď si nie
steistá, alebo máte pocit, že potrebujete nejakú radu, opýtajte sa lekárov, laktačných
poradkýň alebo pôrodných asistentiek.

Existujú riziká spojené s ponechaním vernixu na dieťati?
Nechať vernix na dieťati po jeho narodení nie je nevýhoda, existujú však výnimky.
• Deti narodené s chorioamnionitídou, infekciou plodovej vody, obalov alebo so
zafarbením plodovej vody mekóniom, tmavozelenou látkou, ktorá lemuje črevá
dieťaťa ešte pred narodením, musia byť okúpané hneď po pôrode, aby sa znížilo
riziko bakteriálnej infekcie.
• Deti narodené matkám, ktoré sú HIV pozitívne alebo majú hepatitídu, by mali
byť tiež okúpané hneď, aby sa znížilo riziko prenosu ochorenia.

Teraz, keď už poznáte vernix, zvážte, či ho nenechať na koži
vášho novorodeniatka aspoň chvíľu. Vernix caseosa je vlastne
dojemná, roztomilá ochrana dieťatka. Akýsi ochranný štít,
láskavý k jeho pokožke a jej imunite. Chráni váš plod, keď je v
lone a vám ako mamičke môže poskytnúť výhody počas pôrodu
aj po ňom.
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Prve dni
a starostlivost
o pokozku

Počas prvých týždňov strávi novorodené bábätko väčšinu času vo svojej postieľke, v
nosítku u mamičky alebo možno aj na rukách. Preto bude stačiť, keď bábätko len
jemne umyjete.
• Na to vám postačí najlepšie mäkký maličký uteráčik z kvalitnej bavlny a teplá
voda.
• Na odstránenie zvyškov krému a nečistôt môžete použiť čistý rastlinný olej,
napríklad mandľový alebo olivový.
V tomto období teda platí, že menej je viac. Mydlo by ste nemali používať vôbec,
pretože narúša kyslú ochrannú vrstvu kože a môže vysušiť pokožku. Ak aj mydlo
potrebujete použiť, určite vyberajte mydlá klasického typu, určené pre deti, môžu byť
aj s jednodruhovými bylinkami. Ideálne bude, ak najprv skúsite mydielko na časti
pokožky, či mu konkrétna bylinka nespôsobí alergickú reakciu. Dnes však dostanete aj
veľmi kvalitnú kozmetiku, ktorá supluje presne vyššie spomínaný detský mázok, ktorý
je telu prirodzený.

S mierou a rozumne
Aj keď sa snažíte pre svoje dieťa urobiť maximum, nepreháňajte to. Môže to mať
opačný efekt. Prehnaná starostlivosť môže pokožku bábätka skôr zaťažiť a podráždiť,
ako ju chrániť a to určite nechcete. Príliš častým krémovaním by ste mohli nechtiac
narušiť prirodzenú obnovu tukovej ochrannej vrstvy vášho bábätka. Nie je teda
vhodné a nutné novorodenca natierať krémom po každom umytí.

Starostlivosť o tváričku
Detská tvárička si zvlášť v zimnom období zaslúži špeciálnu starostlivosť. V zime,
predtým, ako pôjdete von na čerstvý vzduch, by ste mali na tvár bábätka naniesť
krém s vysokým obsahom tukov, aby bola citlivá pokožka chránená pred chladom.
Predsa je len táto časť malého telíčka nezakrytá a príliš silný vietor či mrazy ju môžu
poškodiť. Kvalitný krém by mal nahrádzať vrstvu oblečenia a pokožku chrániť.
Každé porušenie pokožky môže totiž poškodiť jej funkcie. Napríklad strata vody
vedúca k lokálnemu vysušeniu môže zapríčiniť podráždenie. Prienik infekčných a
alergizujúcich faktorov môže zhoršiť podráždenie pokožky.
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Pri používaní kozmetických
nasledujúce zásady:

výrobkov

odporúčame

dodržiavať

● zostaňte verní vybranému produktu a príliš často ho nemeňte
● aby ste predišli podráždeniu kože, nemali by kozmetické produkty obsahovať
žiadne konzervačné látky, parfémy a farbivá, žiadne zmäkčovače, minerálne ani
éterické oleje
● myslite na to, že každá pridaná zložka môže byť spúšťačom alergie. Éterické
oleje ako je mentol a eukalyptus môžu malým deťom dokonca spôsobiť srdcové
a obehové problémy i dýchacie problémy.

Malé radosti z kúpania
Možno ste si mysleli, že bábätko treba od narodenia denne kúpať. Dnes to už neplatí.
Dokonca ani to, že sa musí bábätko okúpať hneď. Ako ste už zistili, jeho telo pokrýva
mázok, ktorý plní ochrannú funkciu a ideálne je nechať ho vstrebať. A potom, je tu
ešte aj ďalší dôvod počkať. Pupok bábätka by mal byť zahojený. To môže trvať aj tri
týždne. Prvé týždne, kým je bábätko ešte doslova miniatúrne, môžete používať na
kúpanie špeciálne vedierko. Kúpania sa nemusíte obávať. Manipulácia s bábätkom je
jednoduchá. Neskôr ho môžete kúpať v detskej vaničke, do ktorej vložíte špeciálnu
opierk
opierku. Bábätko si to bude určite užívať. Dbajte však na to, aby voda mala teplotu asi
37 stupňov a kúpeľ netrval dlhšie ako 5 až 10 minút. Okrem toho by ste vaše bábätko
mali kúpať iba raz až dvakrát týždenne. Časté namáčanie sa vo vaničke pokožku
dehydruje. V žiadnom prípade nepoužívajte klasické prísady do kúpeľa, ako je pena do
kúpeľa či iné podobné prípravky. Tieto prípravky iba prispievajú k ďalšiemu vysúšaniu
kože a menia Ph pokožky.

Kúpeľ ako rituál
Nielen pre malé bábätká je kúpeľ nádherným rituálom. Deti vodu milujú. Počas kúpeľa,
ale aj po ňom, nezabudnite urobiť dieťatku masáž celého telíčka. Masáž je pre bábo
veľmi príjemná a prospešná. Zároveň je to aj skvelý spôsob, ako ukončiť náročný deň
pred spánkom. Benefity detskej masáže sú nekonečné, pomáhajú chrániť a vyživovať
pokožku vášho malého dieťaťka.
Základné pravidlo:
Čím je bábätko menšie, tým menej produktov by ste mali pri jeho očiste
a starostlivosti o jeho pokožku používať.
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Benefity masáže
● Spánok a stres - počas masáže sa v tele vylučuje oxytocín a iné hormóny
šťastia, ktoré pomáhajú zmierniť stres a zlepšiť kvalitu spánku.
● Uvoľnenie telíčka a navodenie pocitu šťastia – oxytocín spolu s
endorfínmi zlepšujú náladu, vnímavosť a komunikáciu s okolím.
● Trávenie a priberanie na váhe – masážou priamo aj nepriamo
stimulujeme trávenie a vstrebávanie živín.
● Imunitný systém – endorfíny vylučované pri masáži dokážu podstatne viac,
než len blokovať bolesť, hlavne posilňujú imunitný systém.
● Citová väzba – dotyky a nežné pohladenia vytvárajú u novorodenca
potrebný pocit bezpečia.
● Laktácia a dojčenie – počas masáže dochádza k uvoľňovaniu oxytocínu aj
v tele mamičky.
● Znižovanie popôrodnej depresie a regenerácie po pôrode – dotyky
a maznanie doslova zabíjajú strach a depresiu.

Ako na kúpeľ a masáž?
● vyhraďte si a dodržiavajte približne rovnakú hodinu na kúpeľ a masáž
● dieťatko by nemalo byť čerstvo najedené, ale ani hladné či veľmi unavené
● naučte sa, ako správne masáž robiť – na internete je veľa kvalitných videí
● zvoľte čo najkvalitnejší olej.
Pozor:
V prípade, že pokožka mokvá a je silne začervenaná, bude lepšie
požiadať o radu detského lekára.

Plienky a zapareniny
Často sa stáva, že malé bábätká majú zapareniny. Sú na ne náchylné, pretože ich
pokožka je skutočne veľmi citlivá. Kožná bariéra ešte nie je úplne vytvorená, a tak
môže mokrá plienka veľmi rýchlo spôsobiť podráždenie pokožky. Je preto dôležité
plienky často meniť. Zadoček bábätka dôkladne umyť vodou a udržiavať v suchu.
Ak je to možné, zadoček bábätka by mal byť čo najviac bez plienky, aby pokožka
dýchala a nedošlo k zápalu. Ak už je zaparený, je vhodné vystaviť podráždenú pokožku
čo najviac pôsobeniu vzduchu, hoci to znamená, že budete mať možno počúranú
postieľku. Na skľudnenie pokožky môžete zadoček natrieť kvalitným krémom na to
určeným alebo aj harmančekovým olejom.
Na zapareniny nepoužívajte vlhčené obrúsky s chemickými prísadami. Stačí vám úplne
čistá voda. Ideálne je v tomto prípade použiť bavlnené utierky (napríklad rozstrihnúť
plienku na menšie kúsky) a vždy použiť čistú. Môžete si urobiť odvar z harmančeka
alebo repíka a jemne bavlnenými utierkami (nie uterákom) pomaličky utrieť zadoček a
nechať vyschnúť na vzduchu.
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Bavlnené plienky, alebo jednorazové?

Jednorazové plienky

Premýšľate nad látkovými plienkami? Určite je to dobrá voľba. Chce to však viac
práce. Pripravte sa na to, že plienky budete musieť každé 2 až 3 dni prať. Ale pre
dieťatko sú látkové plienky veľmi pohodlné. A výhodou je aj to, že dieťa oveľa
ľahšie odučíte od látkových plienok ako od jednorazových.

Je praktické a pohodlné plienku použiť a zahodiť. Nevýhodou je však to, že niektoré
deti môžu byť na jednotlivé zložky a chemické prísady citlivé a tiež náchylnejšie na
zapareniny. Často sa môže stať, že budete musieť kúpiť iné nové balenie z dôvodu
alergickej reakcie, alebo proste vášmu dieťaťu nebude vyhovovať tvar plienky, sila
gumičiek, alebo bude mať väčší pupček. Jednoducho mu budú malé, alebo mu z iného
dôvodu nemusia sadnúť.
Z ekologického hľadiska sú jednorazové plienky problémom. Možno ste netušili, ale
použijete ich 8 až 10 tisíc, kým sa vaše dieťa naučí na nočník. Ich rozložiteľnosť sa
počíta zhruba na 300 až 500 rokov.

Zdravie a plienky
Látkové plienky sú úžasné aj v tom, že neobsahujú žiadnu chémiu, žiadne
gélotvorné látky, arómy, plasty a igelity. Moderné materiály látkových plienok
odvádzajú pocit vlhka, takže sú pre dieťatko skutočne veľmi príjemné. Ako
prevencia pred vznikom zaparenín a pred dermatitídou sú ideálne. Pre chlapčekov
navyše ešte aj preto, že sa u nich neprehrieva miešok ako v jednorazových
plienkach. No a sú vhodnejšie aj na správny vývoj bedrových kĺbov, keďže držia
nožičky naširoko od seba.
Kedysi boli látkové plienky iba biele, dnes sú rôzne, majú krásny dizajn. Môžete si
vybrať z množstva farieb a vzorov. Ak vás odrádza to, že ich budete musieť žehliť,
tak starostlivosť o dnešné látkové plienky je veľmi jednoduchá. Nie je nutné ich
vyvárať na vysokých teplotách a žehliť. Periete ich každé dva až tri dni, takže je
dobré urobiť si zásobu na nejaký čas, aby ste ich mohli meniť bez stresu. Pri praní
nepoužívajte aviváž, môže mať vplyv na ich funkciu. Vaša počiatočná investícia
bude teda vyššia, to je pravda, ale zase aj výhod tejto voľby bude viac.
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Starostlivosť o detské nechtíky
Strihať nechtíky hneď po pôrode? Áno, či nie? Mnohé bábätká majú po narodení dlhšie
nechtíky. Strihanie okamžite po pôrode sa ale neodporúča. Môžete sa stretnúť s
odporúčaním strihať ich až po šestonedelí. Nechtíky bábätka sú veľmi jemné a
väčšinou sa zlomia samé. Ak ale máte pocit, že vaše bábätko má nechtíky príliš dlhé,
môžete ich ostrihať. Určite ich nestrihajte veľmi nakrátko. Nechtíky na ručičkách
strihajte jemne do oblúčika tak, aby ste bábätku neublížili. Na nožičkách strihajte do
rovinky. Ak by ste ich strihali do oblúčika, mohli by zarastať.
Na strihanie používajte guľaté nožničky, sú bezpečnejšie ako ostré. Strihanie je vhodné
hlavne po kúpeli, kedy sú nechtíky mäkšie. S rastúcim bábätkom prichádza aj odpor,
dieťatko sa môže strihaniu nechtíkov začať brániť. Skúste to počas spania, alebo pri
kojení - za pomoci ďalšej osoby.
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Intímna hygiena bábätiek je dôležitá. Ide zároveň o veľmi citlivú tému. Zovšadiaľ
čítame kopec rád, ktoré si často protirečia, a tak sme my, matky, trochu zmätené.

Intimna hygiena

Intímna hygiena dievčatiek
Jedno je jasné. Následkom nevhodnej hygieny pri ošetrovaní genitálií dievčat môže
vzniknúť infekcia alebo aj zrasty pyskov ohanbia, tzv. synechie. Tento stav nastáva,
pretože v tele batoľata sa netvoria estrogény a sliznica pyskov je tenučká, môže sa
zlepiť.

Synechie – zrasty pyskov
Týka sa to všetkých malých dievčatiek, ktoré z nejakého dôvodu neboli dojčené,
alebo ich už mamičky dojčiť prestali, a to až do veku 8 rokov, pretože im chýbajú
estrogény, ktoré sa nachádzajú v materskom mlieku. Až zhruba vo veku 8 rokov sa
im tieto hormóny začínajú tvoriť.

Ako tomu predísť?
Existuje niekoľko rád, ktoré ponúkajú aj samotní lekári. Dôležitá je najmä správna
hygiena. Niektorí odporúčajú intímne gély vhodné pre deti, kde však treba sledovať,
či zložky obsiahnuté v prípravku dievčatku nespôsobujú problémy. Často sú súčasťou
rôzne chemické látky, ktoré môžu dráždiť. Niektorí lekári odporúčajú čistú vodu, ale
s tým, že pysky dieťaťa treba občas jemne roztiahnuť a vodou poriadne umyť. Nám
osobne sa pozdáva metóda, kde sa pysky po jemnom natiahnutí dostatočne umyjú
čistou vodou a následne sa prípadné zvyšky smegmy odstránia pomocou detského
olejče
olejčeka.
V žiadnom prípade nepoužívajte bežné mydlá.

Bakteriálne infekcie
Dievčatká sú citlivé na baktérie, ktoré sa nachádzajú v konečníku. Preto je tiež veľmi
dôležité dbať na to, aby sme ho po stolici správne utreli. Vždy smerom ku konečníku
a nie naopak. V tom prípade by mohlo dôjsť k zaneseniu infekcie do genitálií.
Na intímnu hygienu je dôležité dohliadať minimálne do 6 rokov veku
dieťaťa, kým nepochopí, ako sa má o seba postarať.
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Keď ste s bábätkom mimo domova
V prípade, že ste mimo domova, používajte vlhčené obrúsky s obsahom vody a oleja.
Dnes už takéto obrúsky v obchodoch nájdete. Ideálna by bola čistá voda, ale pokiaľ
to nejde, je táto alternatíva najlepšou voľbou.

Intímna hygiena chlapcov
Hygiena genitálu u chlapcov je iná ako u dievčatiek. Dieťa v novorodeneckom a
dojčenskom veku by sa nemalo kúpať denne, to sme si už povedali. Záleží od typu
jeho pokožky. Intímne partie genitálu je vhodné umývať alebo otrieť čistou vodou po
každej stolici. Ideálne je umyť zadoček a genitál pod čistou tečúcou teplou vodou.
Predkožku v tomto veku nepreťahujte ani pri kúpaní. Výnimku tvorí stav, kedy pri
úplnom zúžení predkožky nedochádza pri močení k voľnému odtekaniu moču. V
tomto prípade vyhľadajte lekára.
K uvoľňovaniu predkožky dochádza postupne od jedného roka veku dieťaťa. Ani
vtedy však nie je vhodné predkožku preťahovať. Ak to ide, je možné ju pretiahnuť a
jemne umyť vodou. Cieľom ale nemá byť snaha pretiahnuť predkožku čo najskôr.
Predkožka sa samovoľne uvoľňuje postupne s vekom dieťaťa a je to fyziologické. Z
predkožky umyte len smegmu, ktorá sa prirodzene tvorí a nie je to nič alarmujúce.
Ak by ste sa snažili násilím predkožku preťahovať, môže dôjsť k fimóze a následným

Zápal predkožky
Ide o stav, s ktorým sa u chlapcov stretávame pomerne často. Prejavuje sa opuchom,
začervenaním predkožky, bolesťami pri močení. Pridružené môže byť vytekanie
belavej tekutiny. Ide o patologicky zmenenú smegmu. Chlapci trpia bolesťami a nie sú
vo svojej koži. Príčinou vzniku infekcie môže byť dlhý pobyt dieťaťa v špinavej plienke.
Môžu sa však na ňom podieľať aj rôzne dráždiace látky (prací prášok, kozmetické
prípravky a pod.). Liečba spočíva v preplachovaní predkožkového vaku slabým 3 %
roztokom borovej vody. Ak by sa ale stav nezlepšil a zápal bol silný, navštívte radšej
odborní
odborníka.
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Ekzematicka
pokozka

Keďže pokožka najmenších detičiek je veľmi citlivá na vplyvy prostredia, atopický
ekzém sa môže objaviť už v prvých týždňoch života. Prejavuje sa ako suchá, či
poškodená pokožka rôzne po celom tele (hlava, tvár a hlavne v záhyboch lakťov,
kolenných jamkách). Dieťa svrbí celé telíčko, čo narúša aj jeho kľudný spánok.
Častokrát býva plačlivé a veľmi nekľudné.
Prejavy ekzému môžu zhoršovať rôzne alergény zo vzduchu, potravy, kozmetiky, ale
problém môže spôsobiť aj nadmerný stres dieťatka. Liečba ekzému, hlavne kvôli
rôznorodosti konkrétneho spúšťača, môže byť veľmi individuálna. Odporúča sa
hlavne hydratácia pokožky a premasťovanie pokožky. Pozor si ale dajte na vhodný
výber kozmetiky. Príliš veľa chemických zložiek a konkrétnych chemikálií v kozmetike
môže narobiť viac škody ako úžitku. Vsaďte na kozmetiku kvalitnú a certifikovanú,
ideálne v kvalite BIO, nemala by obsahovať konzervanty a iné nevhodné aditíva.
Pri ekzéme by ste mali dbať obzvlášť na kvalitu stravy vášho bábätka. Jedlo by malo
byť tiež bez emulgátorov a prídavných látok. Zaraďujte potraviny do jedálnička
pomaly, aby ste mali možnosť odsledovať, ktorá potravina ako na dieťatko pôsobí,
ktorá škodí a je alergénom.

Aké sú príčiny atopického ekzému?
Genetické vplyvy
Ste vy, alebo jeden z vás rodičov alergik? Tak potom je riziko vzniku iného alergického
prejavu až o 40-60 % vyššie. V prípade ekzému je toto riziko ešte vyššie, a to až o
60-80 %. Nemusí sa to však prejaviť silnou formou atopického ekzému. Pokožka môže
byť suchšia, šupinatá.
Vonkajšie faktory
Ekzémy môžu spôsobiť aj vonkajšie faktory, ako je znečistené ovzdušie, nekvalitná
strava, fajčenie a podobne.

Ako ekzému predchádzať?
Kvalitná strava je základ. Jedlo pripravujte zo základných a kvalitných surovín. Vyhýbajte
sa spracovaným potravinám. Kontrolujte prejavy vášho dieťatka po konzumácii
bežných alergénov, ako sú napríklad kupované jahody či paradajky a podobne. V
prípade alergických prejavov tieto potraviny vynechajte. Vrátiť sa k nim môžete až po
dlhej dobe, opäť na skúšku.
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Ako sme už spomínali, preháňať to s čistotou sa vždy nevypláca. Kontakt s
mikróbmi tiež hrá svoju rolu. Príliš veľká hygiena môže naopak problémy
spôsobiť, pretože ovplyvňuje reakcie imunitného systému. Mali by ste dať dieťaťu
priestor prichádzať s mikróbmi do styku. Neodporúčame vám neustále
dezinfikovať podlahu či priestor, v ktorom sa dieťa zdržiava. Príliš sterilné
prostredie môže byť na škodu.

Liečba hormónmi

Aj stresové situácie môžu zhoršiť prejavy ekzému. Je preto vhodné, ak dieťa trpí
ekzémom, aby ste ho chránili pred stresovými situáciami. Zvlášť v prípade, že
dieťa trpí chronickými ochoreniami (napr. diabetes melitus 1. typu).

Pamätajte, že o pokožku zasiahnutú ekzémom sa musíte denne starať a správne ju

V extrémnych prípadoch, na odporúčanie lekára, už zostáva len hormonálna liečba.
Hormonálne maste sa aplikujú na najviac postihnuté miesta v presných intervaloch,
ktoré vám naordinuje lekár. Tieto mastičky pomáhajú tlmiť zápal v koži. Ich použitie
nemôže byť dlhodobé.

ošetrovať. V niektorých prípadoch sa odporúča premazávať pokožku aj niekoľkokrát
denne. Je to beh na dlhú trať, ale výsledok poteší hlavne vaše dieťa. Zbaví sa
nepríjemných pocitov svrbenia a bude mať krajší deň aj spokojnejší spánok.

Ak chcete ekzému zabrániť alebo zmierniť jeho prejavy, pomôže vám
dodržiavanie týchto rád, ktoré skutočne ekzematické prejavy zmiernia.
● Bavlna, ľan – obliekajte dieťatko do kvalitného oblečenia. Vyberajte ideálne
certifikované oblečenie z materiálov, ktoré sú vzdušné a pokožka pod nimi dýcha.
● Hydratovaná pokožka – dbajte na to, aby bola pokožka vášho dieťaťa,
zvlášť v nepriaznivom počasí, dostatočne hydratovaná. Ale odporúčame
hydratáciu pokožky aj po každom sprchovaní či kúpaní. Dieťa nie je nutné kúpať
každý deň. V prípade ekzematickej pokožky je menej viac.
● Kozmetika – používajte jemné kvalitné mydlá bez zbytočných chemických
prísad a všeobecne kozmetiku bez parfémov, špeciálne na jemnú detskú pokožku.
● Teplota vody – pri kúpeli či sprche dohliadnite na to, aby voda mala
maximálne 36 stupňov °C a dieťa nebolo vo vode dlhšie ako 10 minút.
Odporúčame pridávať do vody vývar z ovsených vločiek, ktorý pokožku skľudní.
● Alergény – vyhýbajte sa alergénom v strave, v ovzduší (napríklad aj
nekvalitný nábytok v detskej izbe) a v už spomínanej kozmetike či oblečení.
● Stres – dieťa nevystavujte zbytočným stresovým situáciám. Nezabudnite na
dostatok pohybu na čerstvom vzduchu a láskavé prostredie.
● Emolienciá – premazávacie krémy, maste a kúpeľové oleje by u vás doma v
kúpeľni nemali chýbať.
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Na čo dbať pri výbere plienok?
Asi najdôležitejším faktorom je ich vplyv na pokožku vášho bábätka. Tá je veľmi
citlivá a jemná. Veľmi rýchlo reaguje a zároveň oveľa dlhšie trvá, kým sa opäť zotaví.
Aké vlastnosti by mali plienky spĺňať?
●  pokožku v plienke udržujú v suchu
●  sú jemné k zadočku bábätka
●  sú mäkké a mali by dobre sadnúť
●  majú elastické pásiky a postranné bariéry dostatočne pružné
●  sú priedušné, aby znížili riziko tvorby mykóz, zaparenín či zhoršenie atopického
ekzému
●  majú indikátor vlhkosti

Ako vybrať plienky pre bábätko?
S blížiacim sa príchodom bábätka začínajú mamičky premýšľať nad nákupom
výbavy. Dnes je možnosť výberu rozmanitá a na trhu je množstvo krásnych
produktov. „Starosti“ čo vybrať sú vlastne príjemným spestrením spojené
s očakávaním bábätka. Roztomilé vecičky, zavinovačky, deky, prvé hračky, to všetko
a mnohé iné majú poniektoré tehotné mamičky uložené vopred v tajnej krabičke.
S postupujúcim časom však prichádza aj otázka, akú vybrať kozmetiku a plienky?
Veď si len predstavte jeden deň bez plienok, každodennou súčasťou života
s bábätkom. Vybrať tie správne, môže byť poriadny „oriešok“. Mali by však bábätku
sadnúť a vyhovovať mu. Správny výber plienky zabráni nielen pretečeniu, ale
pomôže hlavne predísť nepríjemným problémom, ako je podráždenie, svrbenie,
či zápal pokožky, zhoršenie prípadného atopického ekzému, s tým spojený plač
a nepokoj bábätka, ale aj mamičky.
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Mali by to byť plienky, ktoré napriek tomu, že sú tenké, zaistia ochranu na celú noc
a vy a váš drobec sa tak môžete nerušene vyspať.

Vylepšený rad plienok Fred & Flo vás milo prekvapí
Nový rad plienok Fred & Flo je presne tým správnym výberom a zároveň
odpoveďou na potreby vašich najmenších. Plienky sú vybavené novou
špeciálnou absorpčnou technológiou Dry-Tech Protection Layer, pomocou
ktorej absorbujú tekutinu tak rýchlo, že si to dieťa ani nestihne všimnúť.
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Technológia tak zabráni pretečeniu, tekutinu bezpečne uzamkne vnútri plienky
a zabezpečí dvanásťhodinový pocit sucha. Zároveň sú vyrobené z veľmi jemného
a priedušného materiálu. Ten zabezpečí dieťaťu ešte lepší komfort a chráni jeho
citlivú pokožku počas celého dňa. Táto dokonalá kombinácia materiálu a technológie
Dry-Tech Protection Layer chráni pokožku pred zaparením a podráždením.
Ďalšou nespornou výhodou nového radu plienok Fred & Flo je indikátor vlhkosti,
ktorý napovie, kedy už je čas plienku vymeniť. Pružné pásiky po bokoch plienky sú
veľmi príjemné pri nosení, umožňujú jednoduchšie obliekanie a vyzliekanie plienky.
Plienka tak vďaka nim dokonale sedí. Bábätko je počas spánku v bezpečí, nebudí sa
často, a je v pohodlí aj počas dňa pri objavovaní okolia a spoznávaní sveta.
Pri výbere plienok je komfort dieťaťa, vysoká kvalita a dobrá cena na prvom
mieste. Nový rad plienok Fred & Flo spĺňa všetky tieto požiadavky.

Happy Baby v spolupráci s Tescom distribuuje plienky Fred & Flo do
vybraných pôrodníc na Slovensku. Niektoré mamičky ich tak môžu
vyskúšať hneď po pôrode.
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Plienky Fred & Flo pre vás otestovala mamička Michaela
so synom Vašíkom
Plienky Fred & Flo v ešte pôvodnej verzii podrobila náročnému testovaniu
2 mesačného plne dojčeného bábätka mamička Michaela. Iste si spomínate, že
malý Vašík vyskúšal plienky naozaj poctivo.
Mamička Michaela:
Plienky sú úplne fantastické. Mala som možnosť vyskúšať plienky takmer všetkých
značiek bežne dostupných na trhu. Pre mňa osobne sú Fred & Flo premium jednoznačne
najlepšie. Všetky plienky, ktoré som doteraz kupovala vždy pretiekli na chrbátiku, lebo
zle tesnili. Fred & Flo ako jediné nikdy nepretiekli. To je hlavný dôvod, prečo pri nich na
100% zostanem.
A majú aj mnoho ďalších výhod:
● výborne tesnia (vďaka pruženiu) v oblasti chrbta i okolo nožičiek
●  sú dostatočne vysoké na chrbte i brušku
●  vstrebú veľa tekutiny
●  majú indikátor vlhkosti
●  sú hodvábne jemné, nie sú parfumované a majú pekný veselý dizajn.

K prebaľovaniu patria aj vlhčené obrúsky proti
podráždeniu
Komfort bábätka zabezpečíte aj tým, že pri prebaľovaní očistíte
a ošetríte jeho zadoček kvalitnými vlhčenými obrúskami.
Rad kozmetiky Fred & Flo pre bábätká ponúka aj tieto produkty.
Obsahujú výťažky z aloe vera, pôsobia upokojujúco na jemnú
a namáhanú detskú pokožku. Produkty sú dermatologicky
testované bez parfémov, bez farbív, alergénov, minerálnych olejov
a alkoholu. Pokožka bábätka je tak hýčkaná, aby sa cítilo spokojne
a nič vás nerušilo užívať si spoločný láskyplný vzťah. Ochranu pri
prebaľovaní zabezpečia aj praktické prebaľovacie podložky
Fred & Flo nielen v pohodlí domova ale aj na cestách.

Plienky Fred & Flo si zamilujete navždy!

Prirodna kozmetika
s obsahom liecivych
rastlin

Prírodná kozmetika s obsahom liečivých rastlín –
spoľahlivá a bezpečná ochrana detskej pokožky bez
parabénov
Detská pokožka si vyžaduje špeciálnu starostlivosť – je omnoho
vnímavejšia a citlivejšia na svoje okolie ako pokožka dospelých.
Chránená je len veľmi malou vrstvou tuku a obsahuje veľa vody –
škodlivé látky preto preniknú do nej oveľa ľahšie. Nedokáže sa teda
brániť pred baktériami a plesňami, pretože nemá ešte vytvorený
stabilný ochranný kyslý plášť.
Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci výskyt kožných alergií u detí, lekári odporúčajú po
okúpaní dieťaťa nepoužívať žiadne kozmetické výrobky, alebo len čistý olivový olej či
prírodnú kozmetiku vyrobenú špeciálne pre deti bez chemických konzervačných
látok, napr. parabénov.

Prečo si vybrať kozmetiku bez parabénov?
Parabény – estery parahydroxybenzoovej kyseliny – sú najrozšírenejšie konzervanty
používané v kozmetike – obsahuje ich asi 1/3 kozmetických produktov. Pri kontakte
s jemnou detskou pokožkou môžu však spôsobiť dermatitídu, sprevádzanú
začervenaním, svrbením, opuchom až tvorbou pľuzgierov a ekzémov.
Prvou krajinou EÚ, ktorá zakázala ich používanie v kozmetických výrobkoch,
určených pre deti mladšie ako 3 roky, je Dánsko. Týka sa to propylparabénu a
butylparabénu, pri ktorých sa preukázal estrogénny účinok na ľudský organizmus.
Niektoré firmy, ktoré vyrábajú kozmetiku pre deti, preto parabény nahradili
prírodnými látkami s antioxidačnými vlastnosťami – tie pri špeciálnom spracovaní
dokážu chemické konzervanty nahradiť.

Vysoký stupeň čistoty
Zo širokého sortimentu detskej kozmetiky uprednostňujme preto teda produkty s
obsahom prírodných látok, najlepšie obohatené o rastlinné extrakty. Príroda ponúka
skutočne nespočetné množstvo plnohodnotných účinných látok, ktoré sú zvlášť
vhodné pre starostlivosť o jemnú detskú pokožku. Práve takéto látky využíva vo
svojom výrobnom procese osvedčená nemecká kozmetika Bübchen. Vylúčiť
nadbytočnú chémiu umožňuje výrobcovi najmodernejšia technológia – všetkými
výrobnými halami sa ťahajú desiatky metrov nerezového potrubia – i dodržiavanie
prís
prísnych hygienických, až sterilných podmienok. Výroba produktov Bübchen sa vďaka
tomu vyznačuje vysokým stupňom čistoty, čo umožňuje znížiť obsah chemických
konzervačných látok zodpovedajúcich za časté alergické reakcie pokožky na
minimum. Vo výrobkoch sú nahradené prírodnými extraktmi, ktoré nemajú dráždivý
účinok.
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Liečivá sila rastlinných olejov a extraktov
Detský kozmetický rad Bübchen – krémy, mlieka, emulzie, mydlá, šampóny, peny –
sa pripravuje na báze čistých rastlinných olejov (napríklad mandľový, slnečnicový,
jojobový, karité, olej z prírodných klíčkov). Získavajú sa lisovaním semien týchto rastlín
za studena. Zvlášť esenciálne mastné kyseliny, ktoré sú v týchto olejoch obsiahnuté,
umožňujú vyrovnávať deficity v hydrolipidovej a hornej vrstve kože, napomáhajú
znižovať najmä straty vlhkosti. Sú ideálnymi dodávateľmi tukov pre pokožku. Vďaka
nim je pokožka pružnejšia, hebkejšia, a pritom dobre dýcha. Zároveň zvyšujú jej
obr
obranyschopnosť – aj v prípade nepriaznivého počasia (chlad, vietor) a umožňujú
zachovávať jej prirodzený kyslý ochranný film.
Jednotlivé prípravky Bübchen sú obohatené o extrakty rôznych liečivých bylín –
tie sa pestujú na špeciálnych plochách, ktoré nie sú ošetrované
chemicky a ich kvalita je prísne strážená. Možnosť alergií sa tak znižuje na
minimum. Využíva sa napríklad protizápalový efekt nechtíka lekárskeho, ktorý
zároveň zjemňuje a zmäkčuje pleť, preto je obzvlášť vhodný na citlivú a podráždenú
pokožku, i protizápalový efekt harmančeka. Extrakt z rozmarínu má
antibakteriálne účinky a pokožku prekrvuje, výťažok z lipového kvetu ju upokojuje.
Na
Navyše niektoré prípravky sú obohatené aj o vitamíny E a B5, ktoré podporujú
regeneráciu buniek, alebo alantoín, posilňujúci imunitu pokožky.

Vďaka týmto vlastnostiam si kozmetiku Bübchen od svojich ratolestí
„zapožičiavajú” často aj ich mamičky, pretože jej účinné substancie sú
vynikajúce nielen pre deti, ale i pre celú rodinu. Baby mlieko je
kvalitným odličovacím prostriedkom pre mamičky, kozmetický a soft
krém slúžia ako denný krém.

Nemecké združenie pre pomoc pri alergiách a kožných
ochoreniach výrobky Bübchen odporúča aj pre deti s mimoriadne
citlivou pokožkou. Toto odporúčanie je deklarované aj na každom
balení.
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Bübchen ochrana pokožky už od narodenia
Produkty Bübchen Baby – modrá línia sú určené pre jemnú detskú pokožku už od
narodenia.
Výrobky obsahujú rastlinné oleje a prírodné zložky ako napríklad bambucké máslo alebo
mandľový olej.
Komplex učinných látok zabezpečuje 3-násobnú ochranu pokožky dieťaťa:
• dodáva pokožke esencialne mastné kyseliny a vlhkosť
• posilňuje prirodzenú bariéru pokožky
• poskytuje tak ochranu pred jej podráždením
Všetky výrobky Bübchen Baby môžu používať aj ostatni členovia rodiny.

Odovzdajte svoje skúsenosti ďalším mamičkám.
Staňte sa našou Happy Baby Ambasádorkou!
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