
 

Kąpiel przy
AZS - polubić
czy unikać?

„POZYTYWNA TRÓJKA” 
I. AKTUALNY STAN SKÓRY
II. CZAS KĄPIELI
III. TEMPERATURA WODY
 

Kąpiel to niezbędny element
pielęgnacji skóry atopowej.
Musi ona jednak spełniać
kilka warunków, aby być
przyjazną i pozytywną dla
Twojego dziecka.

www.inmyhealthyskin.com
@mama_dermatolog



Kąpiel jest istotnym elementem podstawowej
terapii. Skutecznie usuwamy zanieczyszczenia,
nieproszonych kolonizatorów bakteryjnych (
Gronkowiec złocisty potęguje stan zapalny na
skórze) oraz potencjalne substancje drażniące i
alergizujące, które mogą zaostrzać zmiany skórne. 
 Skóra poci się, naskórek złuszcza - w trakcie
kąpieli oczyszczamy skórę, która lepiej przyjmuje
substancje lecznicze i pielęgnacyjne. 

Czy można kąpać dziecko z AZS?
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Zmiany sączące na skórze, co
wtedy?
Obserwujemy nasze dziecko!
Pytamy czy ma ochotę na kąpiel?
Upewniamy się, że skóra "nie boli"
Nie ma sensu kąpać dziecka "na siłę"
w momencie ostrych zmian
zapalnych, ponieważ będzie to
dodatkowym stresem mogącym
nasilić odczucie świądu. W okresie
zaostrzenia czas możemy
dodatkowo zredukować lub
ograniczyć się do wzięcia prysznica
o słabej sile strumienia wody ( ból). 

Jak długo powinna trwać ?

Czas kąpieli w przypadku skóry
atopowej to około 5 min.  Można go
nieznacznie wydłużać jeśli skóra
ma odpowiedni stopień
nawilżenia. 

Jakie cechy powinien mieć produkt
myjący?

Zwracamy uwagę na kwaśne pH
produktu ( <5,5), nieobecność
siarczanów (sulphate free) i
substancji zapachowych. Nie musi
się pienić! Obecność piany nie
oznacza lepszego oczyszczenia. 



Pod koniec kąpieli możemy dodać
odrobinę substancji "lipidowej" np.
oliwy z oliwek, parafiny, olejku
migdałowego. Tworzą na skórze
warstwę, która ogranicza
przeznaskórkową utratę wody czyli
pomogają nam w utrzymaniu
odpowiedniego nawilżenia.
Wilgotna skóra lepiej przyjmuje
emolienty. 

Osuszamy skórę w sposób
delikatny, najlepiej dociskając
ręcznik do skóry. Maksymalnie
unikamy pocierania, ponieważ
uszkadza naskórek i dodatkowo
destabilizuje barierę skórną. Zasada
obowiązuje także w okresie
"pozornie" zdrowej skóry. 

Temperatura wody powinna
utrzymywać się między 27-30 stopni
Celsjusza. Chłodna woda pomaga
łagodzić odczucie świądu, gorąca
wywołuje efekt przeciwny.

Ogromnie ważne jest, aby aplikować
preparaty nawilżające
bezpośrednio po wyjściu z wody       
 ( do 3 min.)  na wilgotną skórę, aby
zapobiec parowaniu wody i w
konsekwencji szybszemu
wysychaniu naskórka. 

NIE DLA SZORSTKICH GĄBEK I
SZCZOTEK!

NIE DLA GORĄCEJ WODY!
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Uszkodzenia naskórka plus
środowisko dla rozwoju
mikroorganizmów

@mama_dermatolog

1-2 min

KIEDY "KREMOWAĆ" SKÓRĘ?

minuty

Bezpośrednia aplikacja substancji
pielęgnacyjnych na aktywne, ostre
zmiany zapalne może powodować
uczucie pieczenia lub być dla
dziecka bolesna. W takim
przypadku można spróbować
najpierw nałożyć preparat
przeciwzapalny i za około 30 min
nałożyć emolient. 



Nasz wspólny "łazienkowy"
rytuał

Kąpiemy się razem krótko, inne
fajne aktywności czekają

Ty smarujesz kremem mnie, a
Ciebie Twoja mama lub tata
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Delikatnie osuszamy się
ręcznikiem

Lubię moją
skórę i muszę
się nią dobrze

opiekować 


