Pezoderm
Mit mond a bőrgyógyász?
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Dr. Beleznay Gyöngyike:

Negyvenéves kor körül már rohamosan csökken a sejtek közötti anyagok, a
ceramidok mennyisége. A bőr rugalmasságáért és hidratálásáért felelős hatóanyagok, a kollagén és az elasztin
képződése is nagymértékben csökken. Ötvenéves kortól a bőr vékonyodni kezd. A kollagén is könnyebben bomlik.
Az idősödő bőr sejtjei és mirigyei már nem működnek olyan aktívan, ezért egy lassú, fokozatos bőrsorvadás alakul ki.
A hormonszint csökkenése miatt a bőr sokat veszít rugalmasságából és vastagságából, az erek szűkülése miatt pedig
a vérkeringése is gyengül. Az idősödő bőr szerkezete átalakul, megválltozik. Ezeket figyelembe kell venni a
bőrápolásnál.

Tudta?

Az életkor előrehaladtával a
sejtosztódás, és a bőrfelszín alatti
rugalmas valamint rugalmatlan rostok
(a kollagén, és az elasztin)
termelődésének üteme is lelassul. A
bőr elvékonyodik, rugalmatlan lesz. A
sejtek víztartalmának csökkenése, a
faggyúmirigyek nem megfelelő,

csökkent működése miatt a bőr
szárazzá válik, felszíne néha finoman
hámlik. A bőr irharétege és a bőralja
zsírszövete is vékonyodni kezd, a
rostok mennyisége, a zsírszövet
védőfunkciója rohamosan csökken. A
bőr szarurétege megvastagodik, az
alatta található hámréteg pedig
elvékonyodik. Az idősödő bőr fiatalkori
állapotához képest jóval vékonyabb, és

jóval törékenyebb. Az elvékonyodott
száraz bőr kis sérülései szinte nem is
láthatóak, viszont másodlagos
bőrgyulladás okai lehetnek. Ilyen
szövődménye a bőrszárazságnak az
időskori ekcéma is. Minél idősebb a
bőr, annál nehezebben újulnak meg a
bőr felhámsejtjei. Az idős bőrnek tehát
minden nap intenzív védelemre és
ápolásra van szüksége.

Időskori bőrgyulladásról (dermatitis) és ekcémáról

Az időskori bőr jellemzői:
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Időskorra a szervezetünk is nagy
válltozásokon megy át. A kor előrehaladtával
az élettani funkciók csökkennek,
megválltoznak. Időskorban az alkalmazkodás
(adaptáció) a szervezet megfelelő
reakciókészsége a külső és belső
behatásokra, több irányban változik,
leginkább csökken, és el is húzódik. Az évek
múlásával a bőr egyes rétegeiben egyre
növekvő mértékben jelentkeznek az öregedés
tünetei.
Időskorra jellemző a bőrhám
elvékonyodása, a bőr irharétege és a bőralja
zsírszövete is vékonyodni kezd, a rostok
mennyisége, a zsírszövet védőfunkciója
rohamosan csökken.
A bőrt kívülről hidrolipid film védi, mely
jelentős szerepet játszik a bőr külső
hatásokkal szembeni védelmében, a
transzepidermális vízvesztés
meggátolásában, a bőrben tárolódó víz túlzott
mértékű
elpárolgásának
megakadályozásában, a bőr megfelelő
hidratáltságának megtartásában. Ez a
hidrolipid filmbarrier csökken idős korra. A
sejtek víztartalmának csökkenése, és a
faggyúmirigyek nem megfelelő, csökkent
működése miatt a bőr szárazzá válik, felszíne
néha finoman hámlik. A bőr védelmi funkciója
gyengül, a bőr kiszárad, kialakul a száraz
bőrön a bőrviszketés (pruritus senilis).

A bőrviszketés folyamatos irritációs faktor,
mindemellett a száraz idős bőr esetében a
bőrsejtek megújulási folyamata lelassult, a
szarulemezkék nehezebben válnak le a
bőrfelszínről, mert az alattuk található
bőrrétegek keratinsejtjei csak lassabb
ütemben vándorolnak felfelé. A szaruréteg
ezért megvastagodik, az alatta található hám
pedig elvékonyodik. A bőrt kívülről érő
stresszhatások megbonthatják az epidermisz
integritását, eltéréseket hozhatnak létre
szerkezetében és funkcióiban, a behatások
következtében keletkező zavarok pedig csak
lassan és nehezen háríthatóak el.
Az idősödő száraz bőr érzékenyen reagál a
környezeti hatásokra, és barrierjének felborult
egyensúlya nem könnyen állítható helyre. A
folyamatos irritáció, és viszketés az
elvékonyodott száraz bőr kis sérülései
másodlagos bőrgyulladás okai lehetnek,
folyamatosan fenntartják az idős bőr
másodlagos gyulladásos állapotot
(dermatitis senilis). A folyamatosan fennálló
szövődménye a bőrszárazságnak, a
bőrviszketésnek tehát az időskori ekcéma.

Pezoderm védőkrém:
Összetevői révén gyulladáscsökkentő,
sejtregeneráló bőrnyugtató hatású. Erősíti a
bőr védelmi funkcióit, megköti a nedvességet
a bőr szarurétegében. Segít a bőr
védőrétegének fenntartásában, elősegíti és
gyorsítja a bőr sejtregeneráló folyamatait.
Pótolja a bőr zsiradékigényét.

Időskori inkontinencia és időskori mozgáshiány
okozta bőrelválltozások:

Az időskori inkontinencia
jellemzői:
Az inkontinencia olyan akaratlan vizelet- és
vagy széklet visszatartási problémát jelent,
mely akaratunkon kívül jelentkezik. Az
inkontinencia leggyakrabban nőknél alakul ki
(hét inkontinensből hat nő), főleg a
gyerekszülés után, illetve a menopauza
idején, a vizelet visszatartásáról gondoskodó
medencefenék izomzatának gyengülése
következtében.
A menopauza idején beköszöntő hormonális
változások (az ösztrogén és progeszteronszint
csökkenés) megváltoztatják a medence és
hastájék izmainak állapotát. A medencefenék
izmai a kor előrehaladtával gyengülnek, és ha
ezek az izmok elveszítik erejüket és
rugalmasságukat, akkor akár hétköznapi
tevékenységek közben, például köhögés
esetén is szivárgás léphet fel. Ez az időskori
inkontinencia leggyakoribb oka.
A férfi inkontinencia leggyakrabban előforduló
típusa a vizelet folyamatos csöpögése. Ezt
gyakran a megnagyobbodott prosztata
okozza, amely vizelés közben elzárja a vizelet
útját. Ennek eredményeképpen a hólyag nem
ürül ki teljesen.
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A felfekvésről fontos tudni:
A decubitus, más néven felfekvés vagy
nyomási fekély sok tartósan ágyban fekvő,
legtöbbször idős beteget érint, lényegében
tartós nyomás hatására kialakuló, körülírt
szövetelhalás következménye. Ha napokig,
hetekig nehezedik a bőr egy bizonyos
területére a testsúly, az megakadályozza a
megfelelő vérellátást. A huzamosabb,
nagyobb nyomásnak kitett területen a bőrben
lévő kiserek összenyomódnak, és nem tudják
átereszteni a vért a hám és az alatta fekvő
szövetek területére, ott oxigénhiány lép fel,
méreganyagok gyűlnek össze, ami aztán a
sejtek, teljes szövetrészek elhalását okozza.
Az inkontinencia kedvez a felfekvések
kialakulásának, azáltal, hogy a bőrt tartósan
nedvessé téve sérül a bőr természetes
védekezőképessége, így könnyebben
megtelepednek rajta különböző kórokozók.
Baktériumok, gombák, melyek súlyosbítják az
állapotot.

Leginkább azok a testtájak érintettek, melyek
nincsenek izom- és zsírszövettel kipárnázva, s
fekvéskor természetesen is érintkeznek a
fekvőhellyel. Háton fekve a keresztcsonti
régió, a sarkak, a farpofák, a könyökök és
lapockák, oldalfekvésnél a felsőcomb,
csípőtájék és a bokák vannak kitéve
felfekvésnek. A bőr először csak piros és
enyhén gyulladt, majd viszket, ég és egyre
erősebben fáj. A felfekvést súlyossági
fokozatok szerint négy stádiumra osztjuk, ez
a felosztás a seb mélységén alapul. A
kialakult felfekvést a stádiumának megfelelően
kezelni kell. A LEGFONTOSABB LÉPÉS A
MEGELŐZÉS:
Mozgassuk rendszeresen a beteget.
Tisztítsuk rendszeresen a beteg bőrét és
gondoskodjunk róla, hogy az összefekvő
területek megfelelően szárazak legyenek. A
veszélyeztetett bőrfelületeket pedig hidratáló
krémekkel ápoljuk, masszírozzuk be. A
kezelést is befolyásolhatja, hogy mennyire
száraz, repedezett vagy kipirult a bőr, és
mire , valamint mennyire érzékeny.

Az időskori bőr szerkezete megválltozott. A
bőr sejtjei és mirigyei már nem működnek
olyan aktívan, ezért egy lassú, fokozatos
bőrsorvadás alakul ki. A hormonszint
csökkenése miatt a bőr sokat veszít
rugalmasságából és vastagságából, az erek
szűkülése miatt pedig a vérkeringése is
gyengül. Az elvékonyodott száraz bőr kis
sérülései másodlagos bőrgyulladás okai
lehetnek, mivel a vizelet és széklet
nedvességétől felázott, bőr könnyebben
átjárható a különféle székletben és vizeletben
megtalálható vegyületek számára. A
székletben jelenlévő baktériumok és gombák,
a vizeletben található ammónia és különböző
vegyi anyagok az irritált bőr számára fokozott
veszélyt jelentenek, folyamatos irritációt és
gyulladást tartanak fent. Az időkori
inkontinencia talaján hasonlóan kialakulhat
bőrgyulladás (Inguinalis dermatitis), melyre
sok esetben a gombás felülfertőződés is
jellemző. (Felveti az időskori cukorbetegséget)
Az idős bőrnek tehát minden nap intenzív
védelemre és ápolásra van szüksége. Védeni
kell az idős bőrt a gyulladásos folyamatoktól,
védeni a széklet és vizelet irritáló anyagaitől, a
megtelepülő baktériumoktól és gombáktól.
Err a védelemre a PEZODERM Védőkrémet
javasoljuk, mindennapi használatra.
Mindennapi és általános használatra javasolt
finom állagú krém, mely nélkülözhetetlen
minden háztartásban.

PEZODERM VÉDŐKRÉM
A PEZODERM® VÉDŐKRÉM egy modern
felfogásban megkomponált és előállított finom
krémes állagú, és tetszetős csomagolású
termék. Mindennapi és általános használatra
javasolt krém, mely nélkülözhetetlen minden
háztartásban. Válassza a babapopsi védelmére.
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Alkalmazható hámsérülések, horzsolások,
enyhe égési és fagyási sérülések, enyhe
napégés, valamint irritált és kipirosodott bőr
esetén. Ápolja az ekcémás, aknés pattanásos
bőrt. Természetes összetevői révén bőrvédő
hatású a babapopsi védelmében, a felfekvések
a mozgáskorlátozott időskorúak és az
inkontinenciában szenvedők esetében. Óvja a
pelenkával fedett bőrterületet. Nézzük meg
hogyan:

1. Védőréteget képez

2. Bőrvédő funkciók

Használata során a védőkrém légáteresztő
filmréteget alkot, ezzel megakadályozza, hogy a
nedvesség érintkezzen a bőrrel, az így kialakult
réteg víztaszító védőréteget képez a bőrön. Ez
a víztaszító védőgát óvja a bőrt a túlzott
nedvesség, valamint különböző baktériumok és
gombák hatása ellen.

Természetes összetevői nagyon hasonlítanak
az emberi bőr által termelt faggyú észtereihez,
így erősíti a bőr védelmi funkcióit, megköti a
nedvességet a bőr szarurétegében, Elősegíti a
sejtmegújulást. Segít a bőr védőrétegének
fenntartásában

3. Gyulladás csökkentő 4. Inhibitor hatású
bőrnyugtató hatású
Hatékony bizonyos mikroorganizmusok
Összetevői révén kiváló gyulladáscsökkentő,
sejtregeneráló bőrnyugtató hatású, segít a bőr
védőrétegének fenntartásában.

(pl.
staphylococcus aureus, pseudomonas
aeruginosa és a candida albicans) ellen.
Jelentősnek mondható egyéb antibakteriális
hatása is.

5. Hámosító hatású
Összetevői révén elősegíti a sejtmegújulást,
elősegíti és gyorsítja a bőr sejtregeneráló
folyamatait. Pótolja a bőr zsiradékigényét
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