
پوست یکی از مهم ترین اعضـــــــــاء بدن و 

موثـرتـرین مانع  در بـرابـر تهاجمات خارجــی 

اسـت که تقریبا در هفته ســی و چهارم بارداري 

کامل شــــده و به اســـــتثناء مواردي مانند 

مالنوســــــــیت ها  که حاوي  مقدار کمتر ي 

مالنین هســتند، رطوبت، ضخامت ، نســـبت 

باالي ســطح به وزن بدن، در ســایر موارد نوزاد 

متولد  شده  داراي  پوستی تقریبا مشـــابه با 

یک فرد بالغ می باشد.

ضخامت کمتر پوسـت نوزادان آنها را آسـیب 

پذیرتر  کرده  و  منجر به  بروز مشکالت متعدد 

پوستی می شود  .  از جمله مشــــــکالت این 

دوران براي پوســـت کودك، ادرار ســــوختگی 

اســـت.  در طی یک  فعالیت آنزیماتیک و در 

حضـور مدفوع و ادرار PH پوست باالتر رفته  و 

با استفاده از پوشک مصـــرفی، محیطی گرم و 

مناسـب جهت تکثیر میکروبی و آســیب هاي 

پوستی فراهم می گردد.  لذا ضـروري اسـت که 

با انجام اقدامات الزم، م راقــــــــبت به نحو 

مناسب صورت پذیرد. 

طوالنی باقی ماندن پوشــک مرطوب، ســبب 

آسـیب دیدگی پوسـت و همچنین زمینه سـاز 

رشد میکروارگانیســــــم ها خواهد گردید. لذا 

عوض کردن ســریع پوشـــک کودکان، یکی از 

بهترین اقدامات می باشـد. ضـمن اینکه بهتر 

اســـت بعد از هربار تعویض پوشـــک ،  براي 

مدت  کوتاهــی این نواحــی بدن  در مجاورت 

هوا قرار بگیرد. 

استفاده از محصـــوالت  محافظ  پاي کودکان 

نیز روش مناسب دیگري جهت پیشـــــگیري و 

درمان ادرار سوختگی است. 

شـرکت کیا بهداشــت کرم محافظ پاي کودك 

الیوکس (کرم ســــوختگی پاي کودك را جهت 

پیشــــگیري و درمان ادرار سوختگی با فرمول 

اختصـــــاصی عرضه نموده است .  استفاده از 

مواد موثر طبیعی براي به حداقل رســـــاندن 

واکنش هاي آلــــــــرژیک بوده تا بدون ایجاد 

حســاسیت براي کودکان قابل استفاده باشد. 

این محصـــول فاقد عطر، رنگ و پارابن بوده و 

براي اســـــــــتفاده  روزانه نوزادان و کودکان 

مناسب می باشد .  همچنین  احســــــــا س 

سوزش  و  التهابات  پوستی  را  تسکین  داده، 

 پوســت نوزاد را ترمیم می کند .  اســتفاده از 

این کرم باعث ایجاد الیه اي محافظ شــده، به 

طوري که مقاومت پوســـت پاي نوزاد را که در 

معــرض  ادرار یا مدفوع قــرار مـــی گیـــرد  . 

افزایش می دهد.

 ترکیبات اصـــــلی به کار رفته در این فرآورده 

شامل مواد ذیل می باشد: 

اکسـید روي  : به خوبی به پوست آسیب  Ÿ

دیده چســـبیده، باعث کاهش التهاب و 

تحریک پوستی شده و سبب تســـریع در 

التیام و بهبود زخم می گردد.

روغن زیتون   : باعث نرمی پوست شده و  Ÿ

اثر ســودمندي روي زخم هاي پوســتی و 

سوختگی دارد.

Ÿ روغن کنجد : با داشـــــتن مقادیر باالي 

اســـیدهاي  چرب غیر اشــــباع ،  بهبود 

دهنده زخم  و  ضـد التهاب بوده ،  کمک 

به  بازسازي  بافت هاي آسیب دیده می 

کند.

: التیام دهنده و ضد  Ÿ عصاره همیشه بهار  

التهاب می باشد.

: در کاهش التهابات پوســتی  شــی باتر   Ÿ

موثر بوده و با داشــتن اثر ضـــد التهابی 

دربازسازي پوست موثر است. 

آالنتوئین  :  داراي خاصــــــــیت التیام  Ÿ

دهندگی می باشد. 

: داراي اثرات ضد  عصــــــاره گل بابونه   Ÿ

التهابی  بوده و به منظور بهبود تحریکات 

پوستی مورد استفاده قرار  می گیرد. 

: داراي اثر ضد التهاب  عصـــاره آلوئه ورا   Ÿ

ودر تســــریع بهبود آسیب هاي سطحی 

پوست موثر می باشد. 

روش مصرف :

 کــــرم محافظ پاي کودك الیوکس (کـــــرم 

) را جهت رفع التهابات  ســـوختگی پاي کودك

ناشـــی از ادرار ســـوختگی ، در هر بار تعویض 

پوشک و بعد از شسـتشــو ، روي پوست کامال 

تمیز و  خشک  ،  به مقدار کافی  روي  پوست 

پوسـت ناحیه پوشــک بمالید و آن را به آرامی 

پخش نمایید. در صورت نیاز، مصــــــــرف را تا 

برطرف شدن کامل التهاب تکرار نمایید.

اســتفاده از شــوینده ها و دســتمال هاي پاك 

کننده کودکان  در کنار  این  محصــــول توصی ه 

می شود. 

اگر با اقدامات انجام شـــــــــــده  ، التهابات 

ودرماتیت پاي بچه ناشــــی از پوشــــک ادامه 

داشـــت، حتما به پزشــــک مراجعه کنید، زیرا 

ممکن  اســـــت عفونت  قارچی  و  باکتریایی 

ایجاد شـده باشــد که نیازمند درمان موضــعی 

وسیستمیک است

 

توجه:

Ÿ دور از دسترس کودکان نگهداري شود. 

Ÿ فقط براي استعمال خارجی است. 

Ÿ در جاي خشــــــک و خنک و دور از آفتاب 

نگهداري شود. 

Ÿ در  صورت بروز  حســـــــاسیت  از  ادامه 

مصــــــرف  خودداري  کرده و  به  پزش ک 

معالج مراجعه نمایید. 

Ÿ از تماس این فرآورده با پوسـت صــورت 

کودك و چشم ها خودداري گردد.

  Ÿ این محلول در درمان عرق ســـــــــــوز 

بزرگســــــاالن و همچنین کاهش قرمزي 

پوســـــت در اثر آفتاب ســـــوختگی یا 

 لیزردرمانی موثر می باشد.

جهت مشــاوره و هرگونه انتقاد و پیشـــنهاد از 

طریق پســـــــت الکترونیکی زیر با ما در ارتباط 

باشید:

advisor@olivex.ir

کرم سوختگی پاي کودك: 

کرم سوختگی پاي کودك

%15 زینک اکساید

کمک به درمان عوارض ناشی از پوشک

تسکین دهنده سریع



Diaper Rash Cream: 

Skin is one of the most important 
body  organs  and the  most 
effective barrier against outside 
forces which its development 
completes approximately in 34" 
weeks of pregnancy and except 
cases like Melanocytes which 
contain less amount of Melanin, 
moisture, thickness, high ratio of 
body surface to body weight, in 
other cases the new born baby 
skin is quite similar to an adult.

Less thickness of infants' skin 
makes them more vulnerable and 
leads to various skin problems. 
One of these skin problems for 
babies is urine burn. Through an 
enzymatic activity and with 
presence of excrement and urine, 
skin's PH increases and by using 
diaper, a warm and suitable 
environment is provided for germ 
proliferation and skin damages. 
Therefore, it is necessary to take 
a n  a p p r o p r i a t e  c a r e  b y  
performing required actions.

If a damp diaper stays for long 
time, it causes skin damage and 
underlies microorganism growth 
as well. Therefore, changing 
diaper sooner is one of the best 
actions to be taken. Meanwhile it 
is better to leave skin in contact 
with air for a short period of time.

Using baby leg care products is 
another suitable way to prevent 
and treat urine burn. 

Kia Behdasht has supplied baby 
leg care cream Olivex (baby leg 
burn cream) in order to prevent 
and treat  ur ine  burn wi th 
exclusive formula. Utilizing 
natural effective materials is to 
lessen   allergic   reaction   so  the 

product can be used for babies 
without developing sensibility. 
This product is fragrance free, 
colorless and without paraben 
and is suitable for daily usage of 
infants and babies. It also reduces 
irritation and skin inammation 
and heals infants' skin. Applying 
this cream creates a protective 
layer which increases resistance 
of infant leg's skin that is in 
contact with urine or excrement.

The main ingredients used in this 
product include the followings: 

Ÿ Zinc Oxide: It sticks well to 
the damaged skin, reduces 
s k i n  i r r i t a t i o n  a n d 
inammation and accelerates 
healing the injury. 

Ÿ Olive Oil: It makes skin soft 
and has useful effect on skin 
injuries and burn.

Ÿ Sesame Oil: By having high 
amounts of saturated fatty 
acids, is a wound healing  and 
anti-inammator y which 
helps  to  restorat ion of 
damaged tissues. 

Ÿ Calendula Ofcinalis 
Extract: Soothing and anti-
inammatory.

Ÿ Shea Butter: Effective in 
reducing inammation and 
by having anti-inammatory 
effect helps restoration of 
skin. 

Ÿ Allantoin: Having soothing 
nature.

Ÿ  Having Chamomile Extract:
anti-inammatory effect and 
can be used to improve skin 
irritation.

Aloe Vera Extract: Having 
anti-inammatory effect and 
i s  e f fec t i ve  in  hea l ing 
supercial skin damage. 

How To Use:

Apply adequate amount of baby's 
leg care cream Olivex (baby's leg 
burn cream) to the clean and dry 
skin of diaper area after each 
diaper change and washing baby 
l e g  i n  o rd e r  t o  e l i m i n a t e 
inammation due to urine burn 
and spread it gently. In case it is 
needed, continue using until full 
treatment of Inammation.

Using baby wash and wipes,  
along with this product, are 
recommended.

Visit a doctor if  inammation  
and dermatit is  of  baby leg 
continue despite actions taken, 
because fungal and bacterial 
infections may be developed that 
n e e d  t o p i c a l  o r  s y s t e m i c 
treatment. 

Precautions:

Ÿ Keep out of reach of children.

Ÿ It is only for external use.

Ÿ Store in dry and cool place, 
away from sunlight. 

Ÿ Avoid direct contact to the 
eyes and mouth, in case of 
contact, wash your eyes and 
mouth with water.

Ÿ In case of allergy, stop using it 
and consult your physician.

Ÿ Don't apply it on mucosal 
surfaces of skin and open 
Wounds. 

Ÿ Avoid contact with baby's face 
skin and eyes. 

Ÿ This product is effective in 
treating heat rash in adult 
and reducing skin redness 
caused by sunburn or laser 
therapy.

For consultation and any criticism 
or suggestions keep in touch with 
us via e-mail below:

advisor@olivex.ir
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