Ocena bezpieczeństwa stosowania oraz właściwości pielęgnacyjnych dermokosmetyków
myjących (przeznaczonych do mycia ciała i włosów) u dzieci, w tym u pacjentów z
atopowym zapaleniem skóry.

Evaluation of safety and skin care properties of body wash products in children, including
patients with atopic dermatitis.
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Streszczenie:
Wstęp
Z uwagi na anatomiczną i czynnościową niedojrzałość oraz dużą wrażliwość - skóra dziecięca,
a zwłaszcza skóra noworodków i niemowląt, wymaga szczególnej pielęgnacji, której celem jest
zapobieganie podrażnieniom i uszkodzeniom naskórka, a także utrzymanie odpowiedniego
nawilżenia i pH skóry. Uzyskujemy to m. in. poprzez delikatne oczyszczanie i odpowiednie
nawilżanie preparatami dermokosmetycznymi o bezpiecznych i sprawdzonych recepturach.
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa dermatoza zapalna przebiegająca z
towarzyszącym świądem oraz typową dla wieku morfologią i lokalizacją zmian skórnych.
Podstawowym postępowaniem w leczeniu AZS jest stosowanie emolientów.
Celem badania była ocena tolerancji stosowania i właściwości pielęgnacyjnych
dermokosmetyków do mycia i kąpieli u dzieci, w tym pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.
Materiał i metody
Badano preparaty oparte na oleju Canola i konopnym, zawierających nienasycone kwasy
tłuszczowe, odgrywające kluczową rolę w budowie bariery lipidowej skóry, a także w
wyciszaniu reakcji zapalnych. Badaniem objęto 137 dzieci bez schorzeń dermatologicznych i
31 pacjentów z AZS w wieku od 16 m.ż. do 17 r.ż. Pacjenci zostali zakwalifikowani do badania

na podstawie wywiadu i konsultacji przeprowadzonej przez dermatologa. Lekarze oceniali stan
skóry pacjenta, używając 10-punktowej skali analogowej - przed rozpoczęciem stosowania
testowanych preparatów i po dwóch tygodniach ich stosowania.
Wyniki
Badane preparaty były bezpieczne i dobrze tolerowane zarówno u dzieci bez schorzeń
dermatologicznych, jak i u pacjentów z AZS o różnym stopniu nasilenia, niezależnie od wieku.
W opinii dermatologów po zastosowaniu obu preparatów obserwowano zmniejszenie suchości
skóry i widoczności miejsc przesuszonej skóry, poprawę jej natłuszczenia, elastyczności i
gładkości. W opinii pacjentów preparaty były delikatne i zmniejszały objawy suchości i
szorstkości skóry.
Słowa kluczowe: bariera naskórkowa, emolient, olej canola, olej konopny, atopowe zapalenie
skóry
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Abstract:
The anatomical and functional immaturity and very sensitive children skin, especially the skin
of newborns and infants, require a special care. It should prevents irritation and epidermis
damages and maintain proper skin hydration and pH. Gently skin cleansing and moisturizing
will be suitable by well-prepared cosmetics.
Atopic dermatitis (AD) is a common chronic, recurrent, inflammatory dermatosis with
associated pruritus, characteristic age-specific morphology and distribution of skin lesions.
Emollients should form the basis of atopic dermatitis management. In this study the safety and
properties of body wash products in children and patients with mild to severe AD is presented.
These dermocosmetic formulations are based on Canola and Hemp oils, containing high ratio
of unsaturated fatty acids, which are the key elements of skin lipid barrier formation as well as
regulators of inflammatory reactions.
The study group consists of 137 children with healthy skin and 31 subjects with atopic
dermatitis - aged from 16 months to 17 years. The patients were selected on the basis of
dermatological interview and skin examination. Medical doctors were evaluating skin condition
of patients using 10 point analogue scale before and after 2 weeks treatment with tested
products.
Both products were safe for babies and patients with different severity of atopic dermatitis,
regardless the age. In opinion of dermatologists products decreased visible dryness of skin as
well as increased oilness, elasticity and skin smoothness. In patients’ opinion both products
were delicate and reduced symptoms of dryness and roughness of the skin.

