
Poradnik  
dla rodziców  
dzieci z AZS

* Spowodowane suchością skóry. Badanie kliniczne przeprowadzone na 32 pacjentach z AZS w wieku od 7 miesięcy do 9 lat w ciągu 28 dni. 2 aplikacje dziennie XeraCalm A.D Kremu uzupełniającego lipidy.



Tak działają aktywne emolienty: zmiękczają,�nawilżają,�
wyrównują�niedobory�lipidów�w�skórze, a ponadto zawie-
rają�składniki��aktywne, które niwelują:

• nadmierną reaktywność skóry 
• uczucie swędzenia 
•  problemy w działaniu systemów obronnych skóry. 

Prawidłowa pielęgnacja wymaga produktów, które po-
zwolą� przywrócić� komfort (wyeliminować suchość, zmiany 
zapalne i uczucie swędzenia) oraz prawidłowe� działanie�
wro�dzonych�systemów�obronnych�skóry. 

Zgodnie ze wszystkimi rekomendacjami, podstawą� terapii�
AZS�jest�stosowanie�emolientów, gdyż aktywnie uczestniczą 
one w procesie leczenia poprzez swoje właściwości immuno-
modulujące i przeciwzapalne.*

Czy karmienie piersią chroni przed  
 atopowym zapaleniem skóry (AZS)?

To możliwe, ale nie do końca potwierdzone. Ma-
mom z rodzin, w których były wcześniej przypad-
ki AZS, na ogół zaleca się jak najdłuższe karmie-
nie piersią, aby ograniczyć kontakt z alergenami 
pokarmowymi, a także nierozszerzanie diety 
dziecka wcześniej, niż po ukończeniu 6 miesięcy. 
Te środki ostrożności zmniejszają ryzyko wystą-
pienia AZS, jednak nie eliminują go całkowicie. 

Czy AZS ma związek z dietą? 

 Na ogół nie, ale zdarza się, że u dzieci występu-
je nietolerancja pewnych pokarmów, co zaostrza 
zmiany skórne. Lekarz może przebadać dziecko 
pod kątem alergii pokarmowej i w zależności od 
wyników zalecić specjalną dietę.

Jak ubierać dziecko z atopowym  
zapaleniem skóry? 

Nie należy zakładać bezpośrednio na skórę weł-
ny, ani tkanin syntetycznych – mogą podrażniać. 
Wybieraj bawełnę i dokładnie ją płucz po praniu. 
Unikaj płynów zmiękczających. 

J A K  P I E L Ę G N O W A Ć  S K Ó R Ę  A T O P O W Ą ?

P O R A D Y  D L A  R O D Z I C Ó W  D Z I E C I  Z  A Z S

*  Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego” 
„Leczenie chorych na atopowe zapalenie skóry - rola emolientów”. M. Catherine Mack Correa, Judith Nebus. Dermatologia po Dyplomie 
2013;4(4):49-68.



Czy można kąpać dziecko, jeżeli ma wyprysk atopowy?

Oczywiście. Kąpiel niesie wiele korzyści: oczyszcza skórę, koi i przygotowu-
je ją do nałożenia emolientu. Warto jednak pamiętać, iż kąpiel nie może 
być zbyt długa (do 10 min.), a woda zbyt ciepła (do 36°C). Należy używać 
produktów bez mydła. Ważne jest, żeby kąpiel była wspólną chwilą relaksu.

Jak pomóc dziecku, u którego nasilają się objawy AZS z powodu stresu?

Nie da się kompletnie wyeliminować stresu z życia dziecka, raczej warto się skupić 
na ograniczeniu go z tych sytuacji, na które mamy wpływ. U malutkich dzieci głów-
ny stres pochodzi z wszelkich pojawiających się zmian. Dlatego niezwykle ważne 
jest, by organizować dla nich przewidywalny schemat dnia, by dziecko miało po-
czucie bezpieczeństwa. Warto też szukać rożnych metod relaksacyjnych, które po-
mogą dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami. Wysiłek fizyczny, masaż, zabawy 
w kontakcie fizycznym, słuchanie bajek, wspólne czytanie. Starsze dzieci uczymy 
świadomego radzenia sobie ze złością, stresem – tworząc mu specjalne miejsca, 
gdzie może swoje emocje rozładować (to może być nawet mały kosz, gdzie dziecko 
wrzuca papierowe kulki złości), uczymy go pracy z oddechem i napinaniem mięśni 
w celu relaksacji.

P O R A D Y  D L A  R O D Z I C Ó W  D Z I E C I  Z  A Z S

Czy należy zachowywać w domu specjalne zasady higieny?

Unikaj kurzu (raczej odkurzaj niż zamiataj), dywanów, wykładzin i tkanin na ścianach (są pełne 
kurzu). Wybieraj bieliznę pościelową i stołową z bawełny oraz zasłony łatwe do prania. Unikaj 
poduszek z pierza oraz wełnianych materacy. Regularnie oczyszczaj pościel z roztoczy. Nie stosuj 
silnych środków czyszczących. Do prania używaj hipo alergicznych detergentów i unikaj płynów 
zmiękczających. Nie przegrzewaj pomieszczeń (maks. 19°C) i codziennie je wietrz. 

Jak zminimalizować ryzyko zaostrzeń AZS jesienią i zimą?

Aby zapobiegać nasileniu się czynników zaostrzających AZS należy przede 
wszystkim: utrzymywać optymalną temperaturę mieszkania (nie wyższa 
niż 20°C, w sypialni 18°C) i wilgotność (pomiędzy 50% a 60%). Ubieraj 
dziecko „na cebulkę”, umożliwiając dostosowanie się do kapryśnej pogo-
dy, unikaj też odzieży wełnianej i syntetycznej na rzecz bawełny. Kluczowa  
w tym okresie jest również właściwa pielęgnacja skóry podrażnionej – 
stosuj emolientów po każdej kąpieli, które nie powinny trwać dłużej niż 
10 minut – z częstością maksymalnie jeden raz na 24 godziny. Nie nale-
ży myć włosów podczas kąpieli w celu zminimalizowania czasu kontaktu 
z szamponem. Wysoka gorączka i podwyższona temperatura powodują 
przesuszenie skóry w trakcie infekcji, dlatego emolienty pomagają zni-
welować ten dyskomfort. 



C Z E G O  U N I K A Ć ?

T E C H N I K I  N A K Ł A D A N I A  E M O L I E N T U

�  Detergentów�i�mydła,�substancji�o�działaniu�
ściągającym

�  Produktów�zawierających�substancje�zapachowe� 
i�alkohol

� Pocierania�skóry

�  Szorstkich�i�wełnianych�ubrań

�  Ekspozycji�skóry�na�suche,�przegrzane�powietrze� 
i�niesprzyjające�warunki�pogodowe�(wiatr�i�mróz)

1.   Kończyny dolne Nakładaj emolient na nogi od kostki 
do górnej części ud, zaczynając od tyłu i kończąc  
z przodu.

2.  Kończyny górne Następnie smaruj ręce od 
nadgarstków po pachy.

3.    Tułów Połóż dłonie płasko w dolnej części brzucha, 
nakładaj emolient szerokimi okrężnymi ruchami,  
prowadząc dłonie równolegle w górę w kierunku szyi.  
Od wysokości szyi zejdź wzdłuż ramion, wykonując 
łagodne, koliste ruchy.

4.  Plecy Posadź dziecko. Połóż ręce w dolnej części 
pleców. Rozprowadzaj preparat szerokimi okrężnymi 
ruchami, w kierunku karku.

5.  Kark Nakładaj emolient okrężnymi ruchami, w razie 
potrzeby przesuwając się aż do uszu dziecka. Rozmasuj 
je opuszkami palców, nie pomijając miejsca między 
płatkiem ucha, a policzkiem.

6.  Twarz Smaruj buzię dziecka palcami, symetrycznymi 
ruchami. Połóż palce u góry czoła, zejdź na skronie  
i przesuń przez kości policzkowe, pod oczami do nasady 
nosa. Zejdź wzdłuż skrzydełek nosa, rozprowadź 
emolient na policzkach i przejdź do szyi przez 
podbródek. W razie potrzeby nałóż preparat opuszkami 
palców na powieki, wargi i kąciki ust.

7.  Dłonie Połóż dłoń dziecka na swoich palcach i masuj 
ją naprzemiennie kciukami. Nałóż emolient na grzbiet 
dłoni od końców poszczególnych palców po nadgarstek.

8.  Stopy Naprzemiennym użyciem obu kciuków 
rozprowadź emolient na podeszwę stóp i wszystkie 
palce, a następnie przejdź do górnej części stopy, od 
dołu w kierunku kostki.



Cechy charakterystyczne 

�Skóra�ze�skłonnością�do�atopii�to�skóra�bar-
dzo�sucha,�na�której�z�większą�lub�mniejszą�
częstością� pojawiają� się� stany� zapalne.  
W okresie zaostrzeń na skórze mogą�pojawiać�
się�„czerwone�plamy”,�często�ze�skłonnością�
do�wyprysku. Uczucie� swędzenia�może� się�
nasilać. W okresach remisji skóra w tych miej-
scach staje się pogrubiała, sucha i szorstka.

Uczucie swędzenia

Zakłóca�codzienne�życie�dziecka, a czasami 
nasila się do tego stopnia, że przeszkadza spać 
całej rodzinie!

Skóra atopowa

Jest�zawsze�sucha� i�szorstka, nawet w okre-
sach złagodzenia objawów.

Umiejscowienie zmian skórnych

Skóra�skłonna�do�atopii� jest�sucha�na�ca-
łym� ciele�dziecka.�W�zależności�od�wieku�
umiejscowienie�zmian�skórnych�jest�różne.  
W okresie niemowlęcym zajęta może być cała 
skóra. U szkolnych dzieci objawy choroby loka-
lizują się głównie na nadgarstkach, w zgięciach 
łokciowych, kolanowych i w obrębie szyi. 

SKÓRA SKŁONNA DO ATOPII
Przy� atopowym� zapaleniu� skóry� niemowląt� 
i� małych� dzieci,� uczucie� swędzenia� towarzy-
szące�objawom�skórnym�zakłóca�sen�i�pogar-
sza�jakość�życia�zarówno�dzieci,�jak�i�całej�ro-
dziny.  Kiedy mamy do czynienia ze świądem, 
można rozważyć stosowanie miejscowych leków 
przeciwzapalnych, specjalnych dermokosmetyków 
oraz próbę wyrobienia u dziecka nawyków pozwa-
lających uniknąć drapania. Należy pamiętać, że 
atopowe zapalenie skóry nie jest chorobą zakaźną! 

Atopowe�zapalenie�skóry�(AZS) jest częstą chorobą zapalną skóry, która doty-
czy coraz większej liczby małych dzieci, a czasami również dorosłych. Jego objawy 
są spowodowane współdziałaniem czynników genetycznych, immunologicznych  
i środowiskowych. 

Wiele�chorób� lub�zmian�skórnych�może�objawiać�się�mniej� lub�bardziej�
intensywnym�uczuciem�swędzenia: wyprysk kontaktowy, pokrzywka, nadmier-
na suchość skóry itp. W�AZS� uczucie� swędzenia� jest� głównym� objawem, 
który w znaczący sposób utrudnia pacjentom życie.

S K Ó R A ,  K T Ó R A  S W Ę D Z I
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Dystrybutor:
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa
Tel.: 22 559 63 60 | serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl

www.eau-thermale-avene.pl



DLA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH
Pierwsza gama emolientów działających bezpośrednio na uczucie swędzenia

INNOWACYJNY  
SKŁADNIK AKTYWNY I-modulia®

Nareszcie spokojny sen. Bez drapania.

PIELĘGNACJA  
Aplikacja 1 do 2 razy dziennie HIGIENA

Olejek 
oczyszczający 

400 ml

Krem  
umiarkowana suchość

200 ml

Łagodzi uczucie  
swędzenia

Odbudowuje barierę 
naskórkową

Wysoka tolerancja 
skórna

Może być stosowany 
także w fazie zaostrzeń 

AZS

Przebadany  
dermatologicznie,  

okulistycznie  
i ginekologicznie

Balsam  
intensywna suchość

200 ml

UCZUCIE  
SWĘDZENIA -97%(1)

W zależności od natężenia objawów, należy stoso-
wać Krem�uzupełniający�lipidy�  
przeznaczony do skóry umiarkowanie suchej lub 
Balsam� uzupełniający� lipidy� , 
którego formuła odpowiada potrzebom skóry 
bardzo suchej. Efekty działania to:
• trwałe odżywienie skóry
• łagodzenie uczucia swędzenia (2)

• wspomaganie wrodzonej odporności(3)

Bezzapachowy,�fizjologiczne�pH

Delikatna baza myjąca, nie zawierająca mydła, 
oczyszcza skórę i chroni ją przed wysuszającym 
działaniem wody. Oczyszczający�olejek�uzu-
pełniający�lipidy  sprawia, że skóra 
jest złagodzona, odzyskuje komfort i miękkość.

Bezzapachowy,�nie�szczypie�w�oczy,� 
przebadany�dermatologicznie,� 
okulistycznie�i�ginekologicznie

(1) Spowodowane suchością skóry. Badanie kliniczne przeprowadzone na 32 pacjentach z AZS w wieku od 7 miesięcy do 9 lat w ciągu 28 dni. 2 aplikacje dziennie XeraCalm A.D Kremu uzupełniającego lipidy. (2) Pochodzenia histaminoniezależnego: 
Fostini AC, Georgescu V, Decoster CJ et al. A cream based on Aquaphilus dolomiae extracts alleviates non-histaminergic pruritus in humans. Eur J Dermatol 2017.  (3) Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak: „I-modulia® w badaniach klinicznych  
– zastosowanie emolientów u chorych na atopowe zapalenie skóry”; Forum Dermatologicum Numer 4, Tom 2, 2016; 139-143.  
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