Ta hand om huden
under blöjan
– med Natusan®

Den första tiden är det många blöjbyten och det är vanligt
att bebisar blir röda i stjärten. Så många som 40 % av alla
barn får blöjeksem under det första året.
Anledningen till att blöjeksem uppstår är att huden under
blöjan utsätts för fukt, friktion och irriterande ämnen i kisset
och bajset. Även om dagens blöjor är väldigt bra, lämnar de
ändå huden lite fuktig. Små bebisar har känslig hud samtidigt
som de kissar ofta och har lös avförig. Detta gör att de är
särskilt utsatta för att få blöjeksem.

Genom att smörja med
kräm vid varje blöjbyte kan
du förebygga rodnad och
irritation.

Följ dessa tre enkla steg för att ta hand om huden under
blöjan;

1. Rengör
Noggrann rengöring av blöjområdet är naturligtvis väldigt
viktigt. Enbart vatten kan torka ut huden och är inte tillräckligt för att rengöra huden från kiss och bajs. När du tagit av
blöjan, rengör med tvättservetter eller med mild barntvål
och vatten. Natusan® first touch extra sensitive wipes är
tvättservetter som både rengör och återfuktar. Tvätta med
en rörelse som går framifrån och bakåt, det gäller både
pojkar och flickor. Tänk på att inte gnugga huden, var varsam
i dina rörelser.

2. Torka
För att få din bebis hud riktigt torr kan du göra på olika sätt,
det viktigaste är att inte gnugga huden. Ett sätt är att torka
genom att varsamt klappa med en mjuk handduk upp och
ned om och om igen tills huden känns helt torr. Du kan också
blåsa på huden. Låt gärna din bebis ligga naken en stund så
att huden får en stund för återhämtning, men se till att det
är en behaglig temperatur i rummet. Tips: Plastad frotté kan
vara en bra investering, då kan du lugnt låta din bebis ligga
naken en stund utan att vara rädd för att barnet kissar på
ett olämpligt ställe. Viktigt att tänka på är att aldrig lämna
din bebis utan uppsikt när du byter blöja på t.ex. ett högt
skötbord eller bänk.

3. Skydda

Om irritation trots allt uppstår, kan du stryka på ett lager
med Natusan® first touch zinksalva vid första tecken på rodnad. Salvan verkar uttorkande och förebygger irritation och
rodnad. Att byta bebisens blöja ofta, rengöra, hålla torrt och
smörja med en vårdande salva eller kräm brukar hjälpa.

Vill du veta mer? Besök www.natusan.se för mer information om din bebis hud och om hur du tar hand om den.
Eller kontakta Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 020-42 11 11 (måndag–fredag kl. 9–12).
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Genom att vid varje blöjbyte smörja in din bebis hud med
en barnkräm kan du förebygga rodnad och irritation och
hålla huden mjuk och smidig. Natusan® first touch protection
cream är en vårdande kräm som lägger sig som ett vattenavvisande skydd så att vätska inte kan tränga in i huden.
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För blöjbytet har Natusan® flera vårdande produkter. Med
hjälp av dessa produkter kan du göra ett blöjbyte anpassat
för din bebis ömtåliga hud.

Mjuka tvättservetter utvecklade för nyfödda. För extra mild
och skonsam rengöring av din bebis hud. Rengör utan att
torka ut, även vid upprepad användning vid varje blöjbyte
eftersom de samtidigt återfuktar din bebis hud. Perfekt för
smidiga blöjbyten men passar även bra för rengöring av händer och ansikte. Innehåller milda och biologiskt nedbrytbara
rengörande och vårdande ingredienser.

Natusan® intensive care
extra protection wipes

Mjuka tvättservetter med ränder av vårdande aloe vera för
mild och skonsam rengöring av din bebis hud. Rengör utan
att torka ut eftersom de även återfuktar bebishuden. Tvättservetter är särskilt framtagna för att förebygga rodnad och
irritation som kan uppstå i blöjområdet. De är anpassade för
känslig hud och är perfekta för smidiga blöjbyten, men passar även bra för rengöring av händer och ansikte.

Vår symbol Dokumenterat mild är din garanti för att
Natusan® babyprodukter är milda och skonsamma.
Samtliga ingredienser är noggrant utvalda. Alla produkter
är kliniskt testade och godkända i hudirritations- och
allergitester.

Natusan® first touch protection cream

No More Tears®

Zinksalva, utvecklad för nyfödda, är bra att
använda vid första tecknen på röd och irriterad hud i blöjområdet.
Stryk på ett tunt lager av zinksalvan efter att huden är ren och
torr. Verkar uttorkande och förebygger irritation och rodnad.

Vår symbol No More Tears® betyder att produkten är
lika mild mot ögonen som vatten. Detta är extra viktigt
för bebisar som inte har fullt utvecklade blinkreflexer
och tårkanaler. Produkten har genomgått omfattande
tester där effekten på ögonen jämförts med vanligt
vatten.

Vill du veta mer? Besök www.natusan.se för mer information om din bebis hud och om hur du tar hand om den.
Eller kontakta Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 020-42 11 11 (måndag–fredag kl. 9–12).
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Mild mjukgörande hudkräm med pantenol, utvecklad för
nyfödda. Används på bebisstjärten vid varje blöjbyte för att
förebygga hudirritation och rodnad. Stryk på ett tunt lager
av krämen när huden är ren och torr. Är även lämplig för
andra utsatta områden.

Natusan® first touch zinksalva

Dokumenterat mild

