Apotekets
Babypleje
Det bedste til baby

Viden til forskel

Viden til forskel
Den første tid som familie er fyldt med glæder og overraskelser,
men også med spørgsmål og tvivl. Apoteket kan give svar på meget
– og gøre nogle valg nemmere. Her finder I et bredt udvalg af
kvalitetsprodukter til babypleje og et fagligt uddannet personale til
at vejlede om det rigtige valg. Spørg derfor trygt apoteket.

Det bedste til baby

Apotekets Babypleje er fremstillet så mildt og enkelt som muligt
– uden parfume og parabener. Hvis konserveringsmidler ikke kan
undgås, anvendes de bedste og mildeste på markedet i en koncentration langt under de anbefalede grænseværdier.
Alle hudplejeprodukter i Apotekets Babyserie kan betjenes med én
hånd, så du har den anden fri til at holde på barnet. Emballagen er
hygiejnisk, og det er nemt at dosere den mængde, du har brug for.
Apotekets Babyserie er både Svanemærket og deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Svanemærket
Nordisk Ministerråds miljømærke viser,
at produktet hører til de mindst miljøbelastende inden for den pågældende
varegruppe. Der sættes bl.a. grænser for
indholdet af uønskede stoffer i produktet.

Astma-Allergi Danmark
Deklarationen er en bekræftelse på at
Astma-Allergi Danmark har gennemgået
ingredienslisten og vurderet, at den ifølge
den nyeste forskning udgør en minimal
risiko for udvikling af allergi.

På www.apotekets.dk
kan du finde yderligere information om mærkningerne
og samtlige produkter i Apotekets Babyserie.

Hudpleje
Daglig pleje
En sund barnehud føles blød og fin, derfor er hovedreglen at gøre
mindst muligt ved den. Spædbarnets hud indeholder særligt mange
talgkirtler, der har til formål at producere fedtstof, så huden holder
sig fugtig og smidig uden hjælp fra ekstra fedtstof.

Hudpleje om sommeren
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn som ikke kan kravle eller gå,
aldrig bør opholde sig i direkte sol. De bør være i skygge med solhat og en let solbeskyttende påklædning. Hvis man vil sikre sig mod
genskin fra havet eller fra hvidt sand, kan man beskytte kinder, næse
og håndrygge med solcreme. Når barnet selv kan bevæge sig ud
i solen, anbefales det at anvende solcreme – vælg solprodukter
specielt til børn.

Hudpleje om vinteren
Vinterkulden får de små blodkar til at trække sig sammen for at
holde på kropsvarmen, og det nedsætter blodcirkulationen. Huden
i ansigtet er mest udsat og kinderne kan blive røde og ru, selv hos
børn, der ligger godt beskyttet i barnevognen. Huden bør derfor
beskyttes med en let creme eller lotion. Smør huden ind ca. 10
min. før barnet skal ud, så vandet i cremen kan nå at fordampe.

Apotekets Baby Lotion
250 ml

Ekstra fed lotion med glycerin, der tilfører fugt
og panthenol, der plejer og beskytter barnets
hud. Genopretter hudens naturlige fugtbalance
og efterlader huden blød og smidig. Trænger
hurtigt ind uden at fedte. Pump lidt lotion ud i
hånden, og lad den blive opvarmet til kropstemperatur. En lotion, der har rumtemperatur,
vil føles kold på barnets hud.

Apotekets solbeskyttelse til børn
Det er særligt vigtigt at bruge solbeskyttelse til
børn, da solskoldninger i barndommen kan
udvikle sig til hudkræft senere i livet. Apoteket
har udviklet solprodukter specielt til børn.
Apotekets Sol Spray Kids og Sol Lotion Kids
Faktor 30 giver begge høj beskyttelse mod både
UVA- og UVB-stråler, er meget vandfaste og
indeholder hverken parfume eller parabener.
Apotekets Solserie er ligeledes både AstmaAllergi deklareret og Svanemærket.
Læs mere om Apotekets solbeskyttelse på
www.apotekets.dk

Ekstra pleje og beskyttelse
Undgå rød numse

Apotekets Baby Salve

Når barnet bruger ble, skal du være særligt opmærksom på at
undgå en rød numse. Rød numse kan have mange årsager. Den
kan skyldes fugt og varme, ammoniak fra urinen, bakterier eller
affaldsstoffer i afføringen. Eller måske fysiske gener ved bleen og/
eller de stoffer, den indeholder.

100 ml

Ved at skifte ble tit - og altid når barnet har haft afføring - har
du også skabt de bedste betingelser for dit barns velvære. Vask
huden efter behov med en mild, uparfumeret babysæbe, og tør den
omhyggeligt. Huden kan eventuelt beskyttes mod udtørring med
babysalve.
Det er en god ide at lade barnet ligge uden ble engang imellem.
Der kommer luft til huden, barnet motiveres til at bevæge sig og
det fremmer den motoriske udvikling.

Når uheldet er ude
Hvis barnets numse er blevet rød, skal bleen
skiftes hyppigere end normalt. Lad barnet ligge
uden ble flere gange om dagen for at lufttørre.
Der findes flere gode salvetyper, bl.a. zinksalve
til rød numse. Skift evt. blemærke, hvis der er
mistanke om, at barnet ikke tåler bleen.
Barnet kan også få svamp i bleområdet. Det viser sig
som et højrødt, sammenhængende udslæt, der er
hævet og ujævnt i kanterne. Kontakt din sundhedsplejerske eller læge, da der kan være behov for
medicinsk behandling.

Fed salve, der forebygger irriteret hud, især rød
numse. Virker blødgørende og danner en beskyttende
hinde, der holder på hudens naturlige fugtighed og
beskytter mod påvirkninger fra urin og afføring.
Anbefales også til tørre hudpletter og tørre læber.

Apotekets Baby Zinksalve
100 ml

Til rød numse og andre irriterede hudområder.
Zinksalven indeholder 25% zinkoxid, hvis
udtørrende effekt afhjælper rødme og irritation.

Apotekets Panthenol Salve
30 ml

Reparationscreme til ru og irriteret hud - rød numse
og ømme brystvorter - samt til hudafskrabninger,
solskoldninger og revner i mundvigene. Indeholder
et forstadium til B5-vitamin, der øger den naturlige
celleaktivitet, så huden heler hurtigt.

Til badet
Hold huden ren og tør
Spædbørns hud er tyndere end voksnes og indeholder ikke den samme
bakterieflora til at beskytte mod fremmede mikroorganismer. Derfor
er det vigtigt at holde huden ren og tør. Vask med lunkent vand, gerne
tilsat et par dråber olie, da vand alene kan virke udtørrende. Sæbe
og shampoo er først nødvendigt, når huden er snavset, eksempelvis
ved bleskift.

Apotekets Baby Shampoo/Bad
250 ml

En mild shampoo og en skånsom badesæbe i én.
Specielt udviklet til helt små børn, men velegnet
til alle, der bader dagligt. Vasker rent uden at
udtørre hår og hårbund, og efterlader huden blød
og smidig.

Apotekets Baby Sæbe
100 g

En mild, fast sæbe, der kan anvendes af alle også til sensitiv hud. Sæben er baseret på vegetabilske råvarer og har en behagelig skumeffekt.
Uparfumeret - har en mild, naturlig duft.

Apotekets Baby Olie
150 ml

Naturlige rene planteolier – abrikoskerne, mandel
og jojoba – med blødgørende og plejende egenskaber. Beskytter huden mod udtørring og holder
den blød og smidig. Trænger hurtigt ind uden at
virke fedtet på huden. Anvendes efter badet, til
massage, fjernelse af arp og i badevandet.

Apotekets Baby Jojoba Olie
150 ml

En 100% ren planteolie, der beskytter og plejer
barnets hud, og holder den blød og smidig.
Jojoba Olie kan anvendes i badevandet, efter
badet og til babymassage. Absorberes hurtigt og
føles ikke fedtet. Olien er desuden velegnet til at
løsne arp i hårbunden.

Babymassage
Kontakt og nærvær er nogle af de mange fordele ved
babymassage. En hyggestund for jer begge, hvor du
lærer dit barns udtryk og signaler at kende og samtidig
stimulerer barnets hud, kropsbevidsthed, blodomløb
og motorik. Sørg for afslappede, rolige omgivelser i et
varmt rum og vælg et tidspunkt hvor barnet er oplagt,
måske inden aftenbadet.

Vask og pleje
Engangsvaskeklude kan være en hjælp i en travl hverdag. De er
hygiejniske, lette at anvende og praktiske til brug ved puslebordet.
Den store størrelse er også velegnet i badekarret, mens haleklude
er ideelle ved bleskift.

Apotekets Engangsvaskeklude
og Baby Haleklude
50/80 stk

Skumgummivaskeklude i en kraftig kvalitet med stor sugeevne.
Samtidig er de så bløde, at de også kan anvendes ved rød numse,
hvor huden er særlig ømfindtlig. Haleklude er halv størrelse af
Engangsvaskeklude og nemme at tage med.

Apotekets Baby Vaskeservietter
60 stk

Indeholder en mild lotion, der renser og plejer huden. Glycerin
danner en beskyttende hinde og hindrer udtørring, mens Aloe Vera
genskaber den naturlige fugtbalance. Vaskeservietterne indeholder
hverken parfume, alkohol, lanolin eller sæbe. De er praktiske at
have ved hånden når bleen skal skiftes, til fedtede fingre, og til
mange andre formål når I er ude, og der er langt til vand og sæbe.

Apotekets Sikkerhedsvatpinde
55 stk

Specielt udviklet til spædbørn og små børn.
Faconen på vatpinden sikrer, at barnets øregang
ikke beskadiges under brug. Vatpindene er også
velegnede til at rense navlen, og til at holde hudfolder og huden bag ørerne ren og tør.

Behandling af arp
Arp er en særlig form for skæl, der viser sig
som hvide eller brunlige skorper i hårbunden.
For at løsne arp, smøres barnets hårbund ind i
olie, der skal sidde natten over. Næste morgen
fjernes skorperne med en arpkam, gerne
beviklet med gaze. Herefter vaskes håret med
en mild uparfumeret babyshampoo.

Apotekets Baby Arp kam
Kam med tætsiddende tænder, der kan anvendes
til forebyggelse og behandling af arp.

Apotekets Baby Neglesaks
De første uger kan du forsøge at nulre barnets
negle forsigtigt af. Derefter skal du bruge en neglesaks udviklet specielt til spædbørn. Apotekets Baby
Neglesaks har en afrundet spids, der mindsker
risikoen for at beskadige barnets hud. Saksens
høje kvalitet sikrer en præcis klipning af fingerog tånegle. Små børns negle skal klippes lige
over, ikke ned i siderne.

Pusleplads og -taske

God hygiejne

Puslepladsen kan indrettes hvor det er mest praktisk for jer. Måske
på en kommode i soveværelset, et puslebord i badeværelset eller
en puslepude i køkkenet. Det vigtigste er at omgivelserne er lune –
20-22 grader – og hyggelige for jer alle. Sørg for en god belysning,
så du kan holde øje med barnets hud uden at lyset blænder barnet.

Nedsæt risikoen for smitte

Når du plejer og pusler dit barn, er det vigtigt altid at have en hånd
på barnet, så det ikke falder ned. Tøj, bleer, vaskeklude, plejeprodukter m.m. skal derfor være inden for rækkevidde. Hvis du skal
hente noget, skal du tage barnet med dig eller lægge det på gulvet
– barnet må aldrig ligge alene på puslepladsen.

Barnet rører ved mange ting og måske også andres hænder i løbet
af en dag. Vær derfor omhyggelig med at vaske barnets hænder
med sæbe en til flere gange om dagen. Husk også at vaske
legetøjet jævnligt.
Ved at gøre det til en fast regel at vaske hænder tit, kan man nedsætte risikoen for smitte af forkølelse, maveinfektion og lignende.

Vask hænder:
• hver gang I kommer hjem
• inden madlavning
• inden spisning
• inden og efter bleskift
• efter næsepudsning
• efter toiletbesøg

Apotekets Alcogel
Pak pusletasken rigtigt

75 ml, 250 ml og 500 ml

Her er inspiration til taskens indhold:

En bakteriedræbende gel, der nemt og enkelt
desinficerer dine hænder. Også ideel til desinficering af termometre. Alcogel kræver hverken vand eller sæbe, og er derfor altid god at
have ved hånden. Apotekets Alcogel er tilsat
glycerin, så hænderne bliver bakteriefrie uden
risiko for udtørring.

• Affaldsposer
• Alcogel/Desinfektionsservietter
• Ammeindlæg
• Baby Salve
• Baby Sæbe
• Bleer
• Ekstra sutter
• Stofbleer
• Haleklude
• Papirlommetørklæder
• Rangle/legetøj
• Rent tøj
• Sutteflaske til vand
• Vaskeservietter

Apotekets
Desinfektionsservietter
20 stk

Enkeltpakkede engangsservietter, der er nemme at tage med
overalt i tasken eller lommen. De store servietter efterlader huden
bakteriefri, når der er behov for ekstra beskyttelse, og er også
velegnede til at desinficere dørhåndtag, puslepuder, toiletsæder og
andre overflader. Virker ikke udtørrende og er uden parfume.

Temperaturmåling
Ved mistanke om feber er temperaturmåling i endetarmen den
mest nøjagtige. Det anbefales at alle i familien har et personligt
termometer for at mindske risikoen for smitte.

Apotekets Digitaltermometer
Den bøjelige spids er specielt velegnet til
spædbørn og små børn, der ofte ligger uroligt
under temperaturmålingen. Hos børn føres
termometerspidsen ikke længere ind end
1-2 cm. Termometeret er 100 % vandtæt
og måler temperaturen på kun 10 sekunder.
Kontrolfunktionen viser sidst målte temperatur. Termometeret tester sig selv automatisk, inden det viser klar til brug. Efter brug
rengøres termometeret med vand og sæbe,
og desinficeres med eksempelvis Apotekets
Alcogel.

Microlife Non Contact Termometer NC150
Berøringsfri temperaturmåling, hvor panden scannes. Hurtigt,
behageligt og hygiejnisk. Måler temperaturen på 3 sekunder og
gemmer 30 målinger. Gør det muligt at måle temperaturen på
sovende børn og voksne uden at forstyrre. Kan også anvendes til
måling af overfladetemperatur på sutteflasken, mad eller badevandet.
Hos små børn under 6 måneder anbefales temperaturmåling i endetarmen, da det giver det mest pålidelige
resultat.

Saltvand
Alle Apotekets saltvandsprodukter har samme saltkoncentration
– 0,9% - som f.eks. tårer og er uden konserveringsmidler. De kan
derfor anvendes af alle – spædbørn, børn og voksne.

Apotekets Næsedråber
og Næsespray
20 x 2 ml
20 ml

Apotekets
Øjendråber
20 x 2 ml

Pipetter med rent saltvand uden
konserveringsmidler. Velegnet til fugtning og skylning af øjet ved
irritation og tørhed og til udskylning af fremmedlegemer i øjet.

Apotekets Sårskyl

Ren saltvandsopløsning uden
konserveringsmidler. Indeholder
ikke midler, der virker sammentrækkende på næsens slimhinde, og kan derfor
bruges efter behov til spædbørn, børn og voksne.

Læg barnet på ryggen og dryp nogle få dråber saltvand eller 1-2 pust næsespray - i hvert næsebor før barnet skal
spise eller sove. Lad barnet blive liggende et par minutter, så saltvandet får tid til at virke. Anvend eventuelt en
næsesuger til at fjerne slim fra næseborene efter skylning.

100 ml

Apotekets Næsesuger

Spray med steril saltvandsopløsning, der sprayes
direkte på såret og sikrer en grundig skylning og
rensning. Kan også sprayes på en vatrondel til
rensning af navlen. Indholdet forbliver sterilt til
den påtrykte udløbsdato.

Nem og enkel måde at tømme næseborene for slim.
Tryk næsesugeren flad for at få luften ud og placér forsigtigt spidsen i barnets næsebor. Slip forsigtigt grebet,
så slimen suges ud. Gentag eventuelt et par gange.
Næsesugeren rengøres grundigt efter brug.

Tilstoppet næse
En tilstoppet næse kan genere barnet under
spisning og søvn, især hvis det falder i søvn
med en sut. Når barnet ammes eller får
flaske, trækker det vejret gennem næsen.
Er næsen tilstoppet vil barnet afbryde måltidet for at trække vejret gennem munden.
Det kan derfor være en god idé at rense
næsen med saltvand. Saltvandet fortynder
det seje slim, så det bliver lettere at trække
vejret gennem næsen, og fremmer næsens
naturlige rensefunktion.

Gravid eller nybagt mor
Apotekets Jojoba Mave Olie
100 ml

100% ren naturlig vegetabilsk olie, der genopretter hudens naturlige fugtbalance og gør
huden blød og mere elastisk. Til områder,
hvor huden strækkes under graviditeten
– mave, bryst, lænd, hofter, balder og lår.
Lindrer kløe og irritation, beskytter mod
udtørring. Velegnet til hele kroppen og til
massage.

Apotekets Ammeindlæg
30 stk

Åndbart og ultratyndt, blot 2 mm, og
helt diskret. Med en meget høj absorberingsevne, så det altid er tørt og sikkert.
Overskydende mælk opsuges hurtigt og
indkapsles i den højabsorberende kerne,
mens overfladen forbliver tør og blød.
Effektiv tape er en ekstra sikkerhed for,
at indlægget bliver på plads i din bh.
Ammeindlæg bør skiftes hyppigt.

Apotekets Panthenol Salve
30 ml

Hvis brystvorterne er ømme og irriterede,
kan de plejes med Panthenol Salve efter
amning. Salven indeholder et forstadium
til B5-vitamin, der øger den naturlige celleaktivitet, så huden heler hurtigt. Salven
lægger en beskyttende hinde på huden og
er fugtafvisende.

Mad til spædbørn

Apotekets Mælkesuger
Anvendes til at suge mælk ud når brystet
er meget spændt, så barnet lettere kan få
fat. Mælkesugeren bør ikke forveksles med
en brystpumpe til udmalkning. Mælk, der er
malket ud med denne pumpe bør ikke gives
til barnet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at barnet
udelukkende får modermælk de første seks
måneder, og ammes delvist indtil 1 års alderen.
Udover at indeholde alle de næringsstoffer
barnet har brug for, beskytter modermælken
mod børne- og infektionssygdomme og er
med til at forebygge eller forsinke allergi.

Apotekets
Det bedste til baby
– og til resten af familien
Navnet ”Apotekets” er din garanti for enkle, sikre
og behagelige produkter, der dækker hele familiens
behov for personlig pleje. Omtanke og kvalitet præger
hele udviklingsprocessen – fra nøje udvalgte råvarer,
der tager hensyn til sundhed og miljø, til funktionelt
design af det færdige produkt. Derfor er ”Apotekets”
altid et trygt og sikkert valg.
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Uden parfume og parabener

