Ta vare på huden
under bleien
– med Natusan®

Mange bleieskift og røde babyrumper er vanlig den første
tiden. Opptil 40 prosent av alle barn får bleieeksem i løpet av
det første året.
Årsaken til at barnet utvikler bleieeksem er at huden under
bleien blir utsatt for fuktighet, friksjon og irriterende stoffer
fra urin og avføring. Selv om dagens bleier er veldig gode,
avgir de allikevel noe fuktighet til huden. Små babyer har
følsom hud, de tisser ofte og har løs avføring. Dette gjør at
de er spesielt utsatt for bleieeksem.

Gjennom å smøre med
salve ved hvert bleieskift
kan du forebygge rødme og
irritasjon.

Gjennom tre enkle trinn kan du forebygge bleieeksem:
1. Rengjør, 2. Tørk, 3. Beskytt.

1. Rengjør
Grundig rengjøring av bleieområdet er selvfølgelig veldig
viktig. Vann alene kan tørke ut huden, og er ikke tilstrekkelig
for å rengjøre huden for urin og avføring. Når du har tatt av
bleien rengjør du med våtservietter eller mild barnesåpe og
vann. Natusan® first touch extra sensitive wipes er våt
servietter som både rengjør og tilfører fuktighet. Vask med
en bevegelse som går fra forsiden og bakover, og dette
gjelder for både gutter og jenter. Husk at du ikke må skrubbe
huden, og bruk forsiktige bevegelser.

2. Tørk
Det er mange måter å få huden ordentlig tørr på – det
viktigste er at du ikke skrubber huden. Én måte er å klappe
huden forsiktig opp og ned med et mykt håndkle, om og om
igjen, til huden kjennes helt tørr. Du kan også blåse på huden.
La gjerne babyen ligge naken en stund slik at huden får tid til
å komme seg, men påse at det er en behagelig temperatur i
rommet. Tips: Det kan være smart å investere i en plast
frotté, for da kan du trygt la babyen ligge naken en stund
uten å bekymre deg hvis barnet tisser på seg.

3. Beskytt

Vil du vite mer? Gå til www.natusanbaby.no for mer informasjon om babyens hud og om hvordan du tar vare på den.
Eller ta kontakt med Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 00 800 855 000 00 (mandag–fredag kl. 9–12).
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Hvis du ved hvert bleieskift smører inn babyens hud med
en barnesalve, kan du forebygge rødme og irritasjon, og
samtidig holde huden myk og smidig. Natusan® first touch
protection cream er en pleiende krem som legger seg som et
vannavvisende vern slik at væske ikke trenger inn i huden.

Hvis irritasjon allikevel skulle oppstå, kan du smøre på et
lag med Natusan® first touch-sinksalve ved første tegn på
rødme. Salven virker uttørkende og forebygger irritasjon
og rødme. Det hjelper som regel å skifte babyens bleie
ofte, og rengjøre, holde tørr og smøre huden med en
beskyttende salve.

Ta vare på huden
under bleien
– med Natusan®

IC ECOLA
RD

L
BE

Nyhet! Natusan® first touch
extra sensitive wipes

NO

Natusan® har flere pleiende produkter til bleieskiftet. Med hjelp fra
disse produktene, kan du gi babyens ømfintlige hud et bleieskift som
både pleier og forebygger hudproblemer. Se nedenfor for en nærmere
beskrivelse av disse produktene:

Myke våtservietter utviklet for nyfødte. For ekstra mild og skån
som vask av babyens hud. Vasker uten å tørke ut huden, selv ved
gjentatt bruk ved hvert bleieskift, fordi de samtidig tilfører fuktighet
til babyens hud. Perfekt for raske bleieskift, men passer også bra for
vask av hender og ansikt. Merket med symbolet No More Tears® som
innebærer at våtservietten er like mild mot øynene som vanlig vann.
Inneholder milde og biologisk nedbrytbare rengjørende og beskyt
tende ingredienser.

Natusan® intensive care
extra protection wipes

Myke våtservietter med striper av pleiende aloe vera for mild og
skånsom rengjøring av babyens hud. Rengjør uten å tørke ut huden
fordi de også tilfører fuktighet. Våtserviettene er produsert spesielt
for å forebygge rødhet og irritasjon som kan oppstå i bleieområdet.
De er tilpasset følsom hud og er perfekte for raske bleieskift, men
passer også bra for vask av hender og ansikt. Den er merket med
symbolet No More Tears® som innebærer at våtservietten er like mild
mot øynene som vanlig vann.

Natusan® first touch protection cream

Dokumenterat mild
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Dokumentert mild-symbolet er din garanti for at
babyprodukter fra Natusan® er milde og skånsomme.
Alle ingrediensene er spesielt utvalgte. Alle produktene
er klinisk testet og har gjennomgått hudirritasjons- og
allergitester.

No More Tears®

Symbolet vårt No More Tears® betyr at produktet ikke
svir i øynene. Dette er ekstra viktig for babyer som
ikke har fullt utviklede blunkereflekser og tårekanaler.
Produktet har gjennomgått omfattende tester hvor
virkningen på øynene sammenlignes med vanlig vann.

Vil du vite mer? Gå til www.natusanbaby.no for mer informasjon om babyens hud og om hvordan du tar vare på den.
Eller ta kontakt med Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 00 800 855 000 00 (mandag–fredag kl. 9–12).
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Sinksalve, utviklet for nyfødte, er bra å bruke ved de
første tegnene på rød og irritert hud i bleieområdet. Stryk på et tynt
lag med sinksalven når huden er ren og tørr. Virker uttørkende og
forebygger irritasjon og rødhet.
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Natusan® first touch zinksalva
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Mild og mykgjørende hudkrem med pantoten, utviklet for
nyfødte. Brukes på babyrumper ved hvert bleieskift for å forebygge
hudirritasjon og rødhet. Stryk på et tynt lag med krem ved hvert blei
eskift når huden er ren og tørr. Passer også for andre utsatte områder,
som for eksempel kinnene.

