SKÓRA PO DEZYNFEKCJI jak jej pomóc ?

Po intensywnej i cz stej dezynfekcji r k, zak adaniu r kawiczek, ochronie twarzy maseczkami
zaczynaj si powa ne problemy ze skór . Dotyczy to nie tylko personelu medycznego
w szpitalach, przychodniach, aptekach lecz wszystkich, którzy w ten trudny czas stoj
na pierwszej linii . Zmiany pocz tkowo objawiaj si przesuszeniem, zaczerwienieniem,
wi dem. Szybko zmieniaj si w s cz ce, bolesne przy kolejnym myciu i dezynfekcji. Musimy
chroni skór jako naturaln barier ochronn i dba ojej dobry stan.
Receptura przychodzi z pomoc
podajemy najlepiej sprawdzaj ce si sk ady kremów
i ma ci.
Ma cholesterolowa (Unguentum cholesteroli) ze wzgl du na zawarto cholesterolu
jest bardzo cennymi pod o em, którego struktura zyczna zbli ona jest do struktury
zycznej naturalnego t uszczu pokrywaj cego powierzchni skóry ludzkiej. U atwia jej
ochron i regeneracj .
Euceryna (np. Unguentum eucerini I), równie zawiera cholesterol, jednak w mniejszej
ilo ci. Zawiera te alkohole wyizolowane z lanoliny, dzi ki temu dobrze miesza si
z t uszczami skórnymi i penetruje w g b skóry.
Lekobaza (Lekobaza Pharma Cosmetic) to pod o e o konsystencji lekkiego kremu,
nie jest t usta. Dzia a nawil aj co i jest pomocna w leczeniu zmian wysi kowych (emulsje
o/w) oraz przewlek ych stanów zapalnych (emulsja w/o)

Cennymi sk adnikami s witaminy a tak e oleje, przede wszystkim lniany i kakaowy (Oleum
Lini , Oleum Cacao). Mocznik (Urea) jako naturalnie wyst puj cy w skórze czynnik nawil aj cy
w st eniach 2% do 10% pobudza regeneracj naskórka, nawil a i zmi kcza. Lanolina
(Lanolinum) jest równie cennym sk adnikiem, chroni skór i regeneruje j , stosowana bywa w
sk adzie ma ci u pacjentów onkologicznych po na wietlaniach. Dimetikon (Dimeticonum)
tworzy na skórze lm ochronny nie upo ledzaj c czynno ci yciowych skóry oraz nadaje jej
charakterystyczn jedwabisto .
Przyk ady recept

Rp:

Rp:

Lini olei
Cacao olei
Cholesteroli ung.
3% Sol. Acidi borici

Vit. A densatum oleosum
Vit. E conc.
Lini olei
Cacao olei
Cholesteroli ung.
3% Sol. Acidi borici

aa 10,0
aa ad 100,0

Rp:
Vit. E conc.
Lanolini
Lini olei
Eucerini
3% Sol. Acidi borici

2,0
aa 10,0

Rp:

Rp:
Dimethiconi
Eucerini
Aquae

500 000 j.m.
1,0
aa 10,0

Vit. E conc.
Lini olei
Cacao olei
Eucerini
3% Sol. Acidi borici

2,0
aa 10,0
aa ad 100,0

aa ad 100,0

Rp:
10,0
aa ad 100,0

Dimethiconi
Lanolini
Eucerini
Aquae

10,0

aa ad 100,0

aa ad 100,0

Rp:
Dimethiconi
Ureae
Aquae
Lanolini
Cholesteroli ung. (vel Eucerini)

8,0
5,0
30,0
20,0
ad 100,0

Rp:
Ureae
Aquae
Lanolini
Cholesteroli ung. (vel Eucerini)

Rp: Na twarz
2,0
30,0
20,0
ad 100,0

Vit. A densatum oleosum
Aquae
Lekobaza

250 000 j.m.
30,0-50,0
ad 100,0

Rp: Na twarz
Vit. A densatum oleosum
Vit. E conc.
Aquae
Lekobaza

500 000 j.m.
2,0
20,0
ad 100,0

To tylko niektóre propozycje sk adów. Mo na je dowolnie mody kowa zgodnie z potrzebami, pami taj c o takich
cennych dodatkach jak:
mentol (jako promotor wch aniania zwi ksza je dwukrotnie!),
tannina (denaturuje bia ko, dzia a odka aj co ale i ci gaj co, przeciwzapalnie).
chlorowodorek prokainy, który oprócz dzia ania miejscowo znieczulaj cego dzia a przeciw wi dowo,
glicerol, dzia aj cy nawil aj co, bywa lepiej tolerowany ni mocznik.
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