MAMA I DZIECKO

CIEMIENIUCHA
Spore grono młodych rodziców spotkało się z określeniem ciemieniucha. Jednak znaczna część z nich nie wie, co to słowo oznacza, jakie są objawy i czy ta przypadłość nie
jest przypadkiem groźna dla zdrowia ich nowo narodzonego dziecka. Zmiany tego typu
zupełnie niepotrzebnie budzą niepokój u świeżo upieczonych rodziców. U dość dużej
grupy niemowląt na skórze głowy pojawiają się żółtawe płaty, wyglądem przypominające łuskę. To właśnie jest ciemieniucha. Kolor zmian może przybierać odcienie brązowe lub nawet pomarańczowe, stąd czasem wrażenie rudawych włosków u dziecka.
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Dlaczego powstaje ciemieniucha?
Gospodarka hormonalna u takich
maluszków nie jest jeszcze uregulowana. Wpływa to między innymi
na nadmierną pracę gruczołów
łojowych. Gruczoły te znajdują
się w skórze, a ich zadaniem jest
produkcja sebum, czyli substancji
ochronnej. Jej obecność stanowi
zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi, w tym drobnoustrojami takimi jak grzyby czy bakterie,
ale również nawilża i uelastycznia
naskórek . Produkowana jednak
w nadmiarze może powodować
problemy skórne.

SKĄD SIĘ BIERZE CIEMIENIUCHA?
Zwiększona ilość sebum łączy się
z prawidłowo złuszczającym się
naskórkiem, powstała substancja
zasycha, a to z kolei prowadzi do
wytworzenia się nieestetycznej ciemieniuchy. Może ona przywoływać
skojarzenia z łupieżem, ponieważ
zmiany mogą być pojedyncze. Czasami ciemieniucha jest mocno rozległa i pokrywa niemal całą główkę
dziecka. Łuska najczęściej pojawia
się na głowie, ale można zauważyć ją
również w pobliżu czoła, brwi, nosa,
a nawet za uszami.
Kiedy rodzice obserwują tego typu
zmiany u swojego dziecka, często
obawiają się, że zostaną posądzeni o zaniedbania higieniczne. Jest

ścią należy odpowiednio pielęgnować. Jedną z podstawowych zasad
o których należy pamiętać, to aby
nie przegrzewać główki dziecka pod
czapeczkami, bowiem powstawaniu
ciemieniuchy sprzyja ciepło. Czapki,
najlepiej z tkanin naturalnych i przewiewnych zakładamy tylko wtedy,
kiedy jest to konieczne. Niezbędna
będzie również cierpliwość, ponieważ żeby pozbyć się ciemieniuchy,
potrzebny będzie czas około 2-3 tygodni.
Należy pamiętać, że ciemieniucha to
głównie problem natury estetycznej.
Nie boli, nie swędzi, w żaden sposób
nie dokucza dziecku. Nie jest to choroba, nie można się nią zarazić. Jednak kiedy zaobserwujemy u naszego
dziecka tego typu zmiany, to właśnie

Zwiększona ilość sebum łączy się
z prawidłowo złuszczającym się
naskórkiem, powstała substancja zasycha,
a to z kolei prowadzi do wytworzenia się
nieestetycznej ciemieniuchy.
to zupełnie bezzasadne, ponieważ
opiekunowie absolutnie nie mają
wpływu na to, czy ciemieniucha
wytworzy się u dziecka, w jakim
stopniu zacznie występować oraz
gdzie pojawią się zmiany. Ciemieniucha może pojawić się krótko po
urodzeniu dziecka, a zanika najczęściej około 12. miesiąca życia. Może
też pojawić się u dzieci przedszkolnych lub nawet na początku nauki
w szkole. Nie jest to typowe dla tego
wieku i w takim przypadku konieczna jest konsultacja lekarska, celem
wykluczenia alergii, łojotokowego
zapalenia skóry lub innych chorób.
Nie można zapobiec pojawieniu się
ciemieniuchy, ale po zauważeniu
zmian, skórę objętą tą dolegliwo-

odpowiednia pielęgnacja pozwoli
pozbyć się problemu, najczęściej już
na zawsze.

PIELĘGNACJA
W przypadku niewielkich zmian wystarczy po kąpieli obejmującej mycie
główki, wyczesać ten obszar miękką
szczoteczką, a następnie posmarować lekkim kremem nawilżającym.
Aby bezpiecznie usunąć większe
zmiany, należy obszar pokryty ciemieniuchą starannie natłuścić - oliwką do ciała, olejem kokosowym, olejem z nasion słonecznika, olejem ze
słodkich migdałów, oliwą z oliwek
lub preparatami olejowymi z dodatkiem składników roślinnych takich jak
wyciąg z kwiatów lipy i liści brzozy.
Na rynku dostępne są rów-
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nież produkty żelowe w praktycznych opakowaniach z aplikatorem.
Zostawiamy tak przygotowaną skórę
na około 30 minut do godziny. W tym
momencie można założyć dziecku
bawełnianą czapeczkę, celem zabezpieczenia otoczenia przed tłustymi
plamami. Następnym krokiem jest
umycie główki. Można zastosować
preparaty specjalnie przeznaczone
do tego etapu pielęgnacji, które ze
względu na swój skład wspomogą
kurację. Są to delikatne preparaty,
przeznaczone dla noworodków, ale
jednocześnie zawierające składniki
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złuszczające, regulujące wydzielanie sebum. Do mycia głowy dziecka

kąpieli wyczesujemy włoski średnio
miękką szczotką, także przeznaczoną

Po kąpieli wyczesujemy włoski średnio
miękką szczotką, przeznaczoną dla tak
małych dzieci lub delikatnym ręcznikiem
frotte.
można również użyć wody z namoczonymi płatkami owsianymi lub
otrębami pszennymi. Mają one właściwości kojące i zmiękczające. Po

dla tak małych dzieci lub delikatnym
ręcznikiem frotte. Jako że ciemieniucha występuje głównie w okolicy
ciemiączka, wyczesywanie powinno
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Łusek ciemieniuchy nie należy zdrapywać ani wyczesywać na sucho, nie
zaleca się również stosowania grzebienia. Może spowodować to uszkodzenie skóry i ból. W takiej sytuacji
często dochodzi do nadkażenia powstałej rany. Wtedy konieczna jest
konsultacja z pediatrą i włączenie odpowiedniego leczenia. Po pozbyciu
się zmian należy dalej obserwować
skórę głowy, ponieważ uporczywie
nawracająca lub oporna na pielęgnację ciemieniucha może być objawem
alergii. Jeżeli mimo odpowiedniej pielęgnacji nie widać poprawy lub, co
gorsza, zmian przybywa, pojawiają się
w innych miejscach ciała, należy zgłosić się do lekarza. Pomoże on zdiagnozować problem i zaleci odpowiednie
postępowanie, zaordynuje leki, jeżeli
te okażą się potrzebne.

której występuje nie oddycha prawidłowo, przez co bardziej niż zdrowy obszar narażona jest na działanie
drobnoustrojów. Nadkażenie nimi
może przyczyniać się do problemów
w późniejszych etapach życia. Ciemieniucha najczęściej zanika wraz
z wiekiem. Około 12-18. miesiąca
życia dziecka, przy właściwej pielęgnacji możemy zapomnieć o tej
przypadłości. Jeżeli nie ustępuje lub
pojawia się w późniejszych latach,
może okazać się alergią, zapaleniem
skóry lub niewłaściwie zdiagnozowaną łuszczycą.

Zaniedbana ciemieniucha może
doprowadzić do infekcji. Skóra, na
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PRZYJAZNE WSPARCIE
w podrażnieniach gardła

Propolis – korzystnie
wpływa
na funkcje błony śluzowej
górnych dróg oddechowych1

odbywać się w sposób ostrożny i delikatny. Czynność ta może okazać się
niezwykle relaksująca dla maleństwa,
pomoże dziecku uspokoić się i wyciszyć, co ułatwi późniejsze zasypianie.
Po zakończeniu czesania, aby ukoić
skórę, można nałożyć lekki krem lub
balsam nawilżająco-łagodzący. Jeżeli regularne zabiegi nie przynoszą
rezultatów, należy udać się do pediatry, który wykluczy lub potwierdzi
diagnozę. Lekarz przepisze wtedy
silniejsze preparaty keratolityczne,
przeciwzapalne lub przeciwgrzybicze.

Prawoślaz – działa kojąco
na gardło2,3

Babka lancetowata –
przynosi ulgę w przypadku
podrażnienia gardła4
Naturalnie gęsty i słodki
syrop z agawy powleka
podrażnione gardło

Preparat złożony, syrop 100 ml
Do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia
”POLSKI LEK” S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
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Referencyjna Wartość Spożycia (RWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu
dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb
życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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