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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 



Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 

σχετικά με το περιεχόμενο της σημερινής 

εισήγησης 



 Το νεογέννητο μεταβαίνει από τη ζεστή, υγρή, 

αποστειρωμένη και ασφαλή μήτρα στο 

δροσερό, ξηρό και επιβαρυμένο με βακτήρια 

μαιευτήριο 
 



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

1. ΤEWL (4-8 g/m²/hr)  

2.  Ph 

 

 

             

                 

 
 

Ο επιδερμιδικός φραγμός  

έχει 

υποστεί 

ζημία  

δεν είναι 

πλήρως 

αναπτυγμένος 



ΟΞΙΝΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Ph δέρματος όξινο (4.0-6.0), λόγω: 
1. Lactic acid (ιδρώτας) 

2. Urocanic acid 

3. PCA (φιλαγγρίνη) 

4. Λιπαρά οξέα(σμήγμα)  

 

Aντιμικροβιακές ιδιότητες  
 

1.Glucoce

robrosida

se 

 

2.Sphingo

myelinase 



ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Προστασία  

Ανοσολογική λειτουργία 

Θερμορρύθμιση 

Βιταμίνη D  

Αισθητήριο όργανο 

Εκφράζει ανθρώπινα  

   συναισθήματα 

 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΔΟΜΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Sante´ Beaute´ France, Issy-les-Moulineaux, France, –Division of Evidence-Based Medicine,Department of Dermatology and Allergy, Charite´—
Universita¨tsmedizin Berlin, Berlin, GermanyPediatric Dermatology Vol. 29 No. 1 1–14, 2012 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΔΟΜΗ 
 Λεπτότερη επιδερμίδα, χόριο, υποδόριος ιστός  
 Μικρότερο μέγεθος κερατινοκυττάρων  
 Ελαστικότητα  

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 Ποσότητα ύδατος  
 Φυσικοί Παράγοντες Ενυδάτωσης 
 Μελανίνη  
 Ποσότητα και οργάνωση λιπιδίων 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 Μεγαλύτερες απώλειες νερού/ενυδάτωση  
 Περισσότερο διαπερατός φραγμός 
 Ευκολότερη είσοδος μικροβίων 
 Κυτταρικός πολλαπλασιασμός 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ ΝΕΟΓΝΟ 

 

 Ώριμη επιδερμίδα  

 Φυσιολογική κεράτινη στοιβάδα(ΚΣ) 

 TEWL  ίση  με υγιείς ενήλικες ή εντός 2-4 εβδομάδων 

 Περισσότερο διαπερατός ο δερμοεπιδερμικός 

φραγμός(ΔΕΦ) 

 

Yosipovitch, G, Maayan-Metzger, A, Merlob, P, et al.: Skin barrier properties indifferent body areas in neonates. Pediatrics 

2000; 106:105-108 

Μεγαλύτερη διαδερμική απώλεια νερού 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Vernix caseosa (εμβρυικό σμήγμα) 
 

Σύσταση:  

 80% νερό 

 10% πρωτεΐνη 

 10% λιπίδια 

 ΙL-1α, IL-1β,ΤΝΡ,IL-6,IL-8 ,MCP1 

 Λυσοζύμη/ Λακτοφερρίνη 

 

 Υδρόφοβο 
 

 

Pickens, WL, Warner, RR, Boissy, YL, et al.: Characterization of vernix caseosa: watercontent, morphology, and 

elemental analysis. J Invest Dermatol 2000; 115:875-881. 



Vernix caseosa (εμβρυικό σμήγμα) 
 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Vernix caseosa (εμβρυικό σμήγμα) 

 

Λειτουργίες: 

 Ενυδάτωση (FAA) 

 Διευκόλυνση της διέλευσης από το κανάλι 
γέννησης 

 Θερμορρύθμιση 

 Προστασία από το περιβαλλοντικό στρες 

 Αντιβακτηριδιακή δράση 

Hoath, Steven (2003). Neonatal skin : structure and function (2. ed., rev. and expanded. ed.). New York [u.a.]: Dekker. pp. 193–208 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Vernix caseosa (εμβρυικό σμήγμα) 

 

 

 

 

Παραμονή για 24 ώρες οδηγεί σε: 

   Ενυδάτωση του δέρματος 

   pH του δέρματος 

 
Newborn care until the first week of life: clinical practice pocket guide. World Health 

Organziation.http://www.wpro.who.int/immunization/documents/newborncare_final.pdf. Published2009. Accessed March 13, 2014 

Σύσταση από τον ΠΟΥ κατακράτησης του Vernix 

για τουλάχιστον 6 ώρες μετά τη γέννηση 



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ 
 
  Η υγρασία/ενυδάτωση: 

•      γρήγορα  την 1η ημέρα και    κατά τις πρώτες 2 

εβδομάδες 

 

Το pH του τελειόμηνου νεογνικού δέρματος: 

• Είναι σχετικά ουδέτερο ή ελαφρώς όξινο κατά τη 

γέννηση 

•   σημαντικά κατά τις πρώτες 4 ημέρες και 

προοδευτικά τους επόμενους 3 μήνες 

 
Fluhr, JW, Darlenski, R, Taieb, A, et al.: Functional skin adaptation in infancy - almostcomplete but not fully 

competent. Exp Dermatol 2010; 19:483-492. 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ 

 Φτωχός ΔΕΦ με υπολειπόμενη κερατινοποίηση 

των στοιβάδων 

Harpin, VA ,Rutter, N.: Barrier properties of the newborn infant's skin. J Pediatr 1983;102:419-425 

διαπερατότητα κίνδυνος λοίμωξης 

 Ανεπάρκεια στις δομικές πρωτεΐνες 

 Περιορισμένη μηχανική προστασία 

 Εύκολη λύση της συνέχειας  



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ 

 Απουσία του Vernix σε ηλικία κύησης <28 

εβδομάδες 

 

 Το φύλο του νεογνού και η προγεννητική χορήγηση 

στεροειδών ΔΕΝ φαίνεται να επηρεάζει την 

ανάπτυξη της επιδερμίδας 

 

 Ο όξινος μανδύας του δέρματος διαφέρει ελάχιστα 

σε τελειόμηνα και πρόωρα νεογνά 

 
Agren, J, Sjörs, G ,Sedin, G.: Ambient humidity influences the rate of skin barriermaturation in extremely preterm infants. 

J Pediatr 2006; 148:613-617 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ 

 Η πρόωρη επιδερμίδα είναι λεπτή και εξαιρετικά 

διαπερατή στα φάρμακα 

 

 

 Η δερματική θερμορρύθμιση είναι μια ιδιαίτερη 

πρόκληση για το πρόωρο νεογνό: 

1.    Αγγειοδιαστολή 

2. Ικανότητα εφίδρωσης > 13η ημέρα ζωής 

Harpin VA, Rutter N. Sweating in preterm babies. J Pediatr. 1982;100(4):614‐619 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

 Πλύσιμο/μπάνιο 

 

 Διατήρηση ακέραιου του ΔΕΦ 

   (ενυδάτωση) 

 

 Φροντίδα ομφαλίου λώρου 

 

 Φροντίδα περιγεννητικής 

   χώρας (περιοχή πάνας) 

 

 Ηλιοπροστασία 
 



ΠΛΥΣΙΜΟ/ΜΠΑΝΙΟ  

ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ ΝΕΟΓΝΟ 

 Το πρώτο μπάνιο μετά από 12-24 ώρες 

 Παραμονή του vernix caseosa  

 Το μπάνιο σε κατάλληλη θερμοκρασία(38-400 C, 
για 5-10 min) ,μειώνει τις απώλειες θερμότητας και 
προκαλεί ευφορία στα νεογνά, σε αντίθεση με το 
απλό πλύσιμο 

 Καμία διαφορά στα  ζωτικά σημεία και τη 
νοσηρότητα, σε σχέση με το μπάνιο ή το απλό 
πλύσιμο αμέσως μετά τη γέννηση  

Henningsson A, Nystrom B, Tunnell R. Bathing or washing babies after birth? Lancet 1981;2:1401–

1403 



ΠΛΥΣΙΜΟ/ΜΠΑΝΙΟ 

 Βύθιση σε νερό                      χρήση σφουγγαριών  

 

 Πλύσιμο με πανί              κίνδυνος μηχανικού 
τραυματισμού της επιδερμίδας 

 

 Τα καθαριστικά δέρματος: 
• Υποκατάστατα σαπουνιού 

• Ουδέτερο/ελαφρώς όξινο pH(5.5-7) 

• Τακτική χρήση κατά τις πρώτες εβδομάδες ζωής οδηγεί 
σε ταχύτερη    pH του δέρματος  
 

 

 
BraunF,LachmannD,ZweymullerE.Effect of a syntheticdetergent (Syndet) on the pH of the skin of infants.Hautarzt 

1986;37:329–334 

 



ΠΛΥΣΙΜΟ/ΜΠΑΝΙΟ 

 ΟΧΙ αντιμικροβιακά σαπούνια(αποικισμός δέρματος, 

σκληρότητα) 

 Αποφυγή ελαίων (αλλεργικές αντιδράσεις) 

 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε προϊόντα μπάνιου στον 

Ε.Ο.Φ καταγράφονται σε αριθμό: 1 έως 3 

αντιδράσεις/εκατομμύριο πωλούμενων μονάδων 

 

 

 

West NY, Fitzpatrick JE, Jackson EM. Comparison testing of the irritancy of children’s liquid bubble bathusing a modified 

human repeat insult patch test. Am JContact Dermat 1998;9:212–215 



ΠΛΥΣΙΜΟ/ΜΠΑΝΙΟ 

ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ 

Μπάνιο κάθε 4 ημέρες Η’ κάθε 2 ημέρες ?  

ΟΜΟΙΑ: 

1. Αποικισμός από παθογόνα βακτηριακά στελέχη 

2. Το συνολικό βακτηριακό φορτίο 

3. Η συχνότητα εμφάνισης δερματικών λοιμώξεων 

 

ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας 

 

 Lee JC, Lee Y, Park HR. Effects of bathing interval on skin conditionand axillary bacterial colonization in 

preterm infants. Appl Nurs Res.2018;40:34‐38 



ΠΛΥΣΙΜΟ/ΜΠΑΝΙΟ 

ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ 

 
• Σταθερή θερμοκρασία  

• Σταθερές 
φυσιολογικές/συμπεριφορικές 
παράμετροι  

ΜΠΑΝΙΟ 

• Ασταθής θερμοκρασία  

• Ασταθείς 
φυσιολογικές/συμπεριφορικές 
παράμετροι  

ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΜΕ ΠΑΝΙ 



ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ(ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ 

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ) 
 
 
Τα μαλακτικά: 

 Παγιδεύουν το νερό στην ΚΣ 

 

 Παρέχουν εξωγενή λιπίδια που συνεισφέρουν στον 

μεταβολισμό των λιπιδίων της επιδερμίδας 

 

 Περιέχουν γνωστά κοινά αλλεργιογόνα που δύναται 

να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα εξ 

επαφής(π.χ αρώματα, βεταϊνες, μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη, 

λανολίνη )  

Albahrani Y, Hunt R. Newborn skin care. Pediatr Ann 2019; 48:e11–e15 



ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ(ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ 

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ) 
 
 Η λευκή βαζελίνη είναι μια φθηνή/χωρίς 

αλλεργιογόνα μαλακτική ουσία ,ιδανική για την 

καθημερινή ενυδάτωση 

 

 Τα φυσικά έλαια χρησιμοποιούνται 

 σε μερικές κουλτούρες ΟΜΩΣ είναι : 

1. Χημικά ετερογενείς ουσίες 

2. Λιγότερες μελέτες 

(ηλιέλαιο/λάδι καρύδας/ελαιόλαδο) 

Darmstadt GL, Saha SK, Ahmed AS, et al. Effect of topical treatment with skinbarrier-enhancing emollients on 

nosocomial infections in preterm infants inBangladesh: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 365:1039–1045 



ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ(ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΟ 

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ)  
 
  Η καθημερινή χρήση μαλακτικών στην πρώιμη 

νεογνική ηλικία : 

 

   το ποσοστό εμφάνισης της ατοπικής 

δερματίτιδας(οικογενειακό ιστορικό) 

  

 

 

Darmstadt GL, Saha SK, Ahmed AS, et al. Effect of topical treatment with skinbarrier-enhancing emollients on 

nosocomial infections in preterm infants inBangladesh: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 365:1039–1045 



ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ(ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ) 

 Στις ανεπτυγμένες χώρες, η ενυδάτωση με 

βαζελίνη συνδέεται με     ποσοστά λοίμωξης από: 

1. Candida  

2. Σταφυλόκοκκο (κοαγκουλάση αρνητικό) 

 

 Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ενυδάτωση με 

μαλακτικά συνδέεται με : 

1.     Νοσοκομειακές λοιμώξεις  

2. Βελτιούμενη εικόνα δέρματος 

Visscher M, Odio M, Taylor T, et al. Skin care in the NICU patient:effects of wipes versus cloth and water on 

stratum corneum integrity.Neonatology. 2009;96(4):226‐234 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ(Ο.Λ) 

 Οι παγκόσμιες συστάσεις περιλαμβάνουν την:  

1. Αποκοπή του Ο.Λ με αποστειρωμένη λεπίδα/ 

ψαλίδι τη στιγμή της γέννησης   

2. Έναρξη επαφής δέρματος με δέρμα με σκοπό 

τον αποικισμό με φυσιολογική χλωρίδα  

 

 Η άμεση βύθιση σε νερό ΔΕΝ αυξάνει 

 τον κίνδυνο φλεγμονής του Ο.Λ 

Stewart D, Benitz W, Committee On Fetus and Newborn. Newborn umbilicalcord care in the newborn infant. Pediatrics 

2016; 138 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 

 Διατήρηση του ομφαλικού κολοβώματος καθαρού 

και στεγνού 

 Αποφυγή της κάλυψης του Ο.Λ από την πάνα 

Counseling for Maternal and Newborn Health Care: A Handbook for Building Skills. Geneva: World Health 

Organization; 2013 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες με υψηλό ποσοστό 

νεογνικής θνησιμότητας ή σε γεννήσεις στο σπίτι χωρίς 

ειδικευμένο βοηθό, εφαρμογή της χλωρεξιδίνης (CHG) 

καθημερινά 

συνιστάται για την πρόληψη της λοίμωξης 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 

 Αποφυγή ελαίου μουστάρδας 

 

 Στις ανεπτυγμένες χώρες, συνιστάται η διατήρηση 

ενός καθαρού, στεγνού Ο.Λ 

   

Zupan J, Garner P, Omari AA. Topical umbilical cord care at 

birth.Cochrane Database Syst Rev. 2004;3:CD001057 

της χρήσης αντισηπτικών  

ή αντιβιοτικών 

 ΕΝΑΝΤΙ  



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 

ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ 

 

 21 μελέτες διαπίστωσαν ότι : 

1. Η αντισηπτική θεραπεία είναι συγκρίσιμη με την 

απλή  ξήρανση στον αέρα σε ότι αφορά τον 

κίνδυνο λοίμωξης  

2.  Η αντισηπτική θεραπεία μπορεί να παρατείνει το 

χρόνο απόπτωσης του Ο.Λ 

Evens K, George J, Angst D, Schweig L. Does umbilical cord care inpreterm infants influence cord bacterial colonization or 

detachment?J Perinatol. 2004;24(2):100‐104 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΣ 
  

 

Η ερεθιστική δερματίτιδα στην περιοχή της πάνας:  

 

Πολύ συχνή (25% τις πρώτες 4 εβδομάδες ζωής 
έως και 100% στη βρεφική ηλικία συνολικά) 

 

Αιτίες: 

1. Η διαρκής έκθεση στα αλκαλικά μείγματα 
κοπράνων/ούρων 

2. Το μικροβίωμα των κοπράνων παράγει αμμωνία 

3. Ευνοείται ανάπτυξη μικροοργανισμών(Candida albicans, 
Staphylococcus aureus ,στρεπτόκοκκοι) 

 

 

                                                                                                                                     

Ness MJ, Davis DM, Carey WA. Neonatal skin care: a concise review. Int JDermatol 2013; 52:14–22 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΣ 

  

Adam R. Skin care of the diaper area. Pediatr Dermatol 2008; 25: 427–433 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΣ 

 Πάνες νεότερης γενιάς: 
1. Απομακρύνουν καλύτερα τα ερεθιστικά 

υγρά(π.χ αμμωνία) 

2. Προτιμώνται από τις υφασμάτινες πάνες  

 

 Τα μαντηλάκια μίας χρήσης 
συστήνεται: 
1. Nα μην περιέχουν αλκοόλ, αρώματα, 

συντηρητικά που απελευθερώνουν 
φορμαλδεϋδη  

2.  Nα μην χρησιμοποιούνται σε 

      ερεθισμένο δέρμα 

Ness MJ, Davis DM, Carey WA. Neonatal skin care: a concise review. Int J Dermatol 2013; 52:14–22 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΣ 

«Χρυσός κανόνας» για τον καθαρισμό είναι : 

 

1. Η χρήση νερού/σαπουνιού  

2. Η διατήρηση της περιοχής καθαρής και στεγνής 

με συχνή αλλαγή πάνας 

3. Η αύξηση του χρόνου παραμονής χωρίς πάνα 

 

Curr Opin Pediatr 2019 Infant skin care: updates and recommendations Eleanor Johnson and 

Raegan Hunta,Baylor College of Medicine and TexasChildren’s Hospital, Houston,Texas, 

USA 



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΑΣ 

 Αποφυγή στεγνωτήρα μαλλιών(έγκαυμα)/μελάνι 

 

 Αλοιφές με βάση το ZnO2 και τη βαζελίνη για  

πρόληψη και θεραπεία της δερματίτιδας στην 

περιοχή της πάνας 

 

 Οι πούδρες και οι αντιβιοτικές 

   αλοιφές να αποφεύγονται 

Counts JL, Helmes CT, Kenneally D, Otts DR. Modern disposable diaperconstruction: innovations in performance help 

maintain healthy diapered skin.Clin Pediatr (Phila) 2014; 53(9 Suppl):10S–13S 



ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Αυξημένη ευαισθησία των βρεφών στην 

ακτινοβολία(UV) λόγω: 

1. Λεπτότερης επιδερμίδας 

2. Μειωμένης παραγωγής μελανίνης 

 

 Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο από την 

πρώιμη βρεφική ηλικία σχετίζεται με 

 

 

 

    

  

Casey CF, Slawson DC, Neal LR. VItamin D supplementation in infants,children, and adolescents. Am Fam 

Physician 2010; 81:745–748 

Ηλιακό έγκαυμα  Κίνδυνο καρκίνου του δέρματος 



 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΔΕΡΜΑ / ΣΤΑΔΙΑΚΗ 

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ 
 
  UV βλαβερές επιπτώσεις στο δέρμα αρχίζουν το 1ο 

καλοκαίρι της ζωής (φωτογήρανση) 

 Μόνιμες αλλαγές στη χρώση του δέρματος 

παρουσιάζονται στο 1ο καλοκαίρι του βρέφους 
 

Development of Solar UVR-Related Pigmentation Beginsas Early as the First Summer of LifeJournal of Investigative Dermatology (2010) 130, 

2335–2338; doi:10.1038/jid.2010.104; published online 29 April 2010 
 



ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Αποφυγή  έκθεσης στον ήλιο, 

με κατάλληλη από του 

στόματος συμπλήρωση της 

βιταμίνης D, 

για τα θηλάζοντα νεογνά 

 

 Η χρήση αντηλιακών ΔΕΝ 

   συνιστάται για βρέφη <6 μηνών 

Paller AS, Hawk JL, Honig P, et al. New insights about infant and toddler skin:implications for sun protection. 

Pediatrics 2011; 128:92–102 



ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Σκιά(ομπρέλες/καρότσια) και προστατευτική 

ενδυμασία 

 Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία συστήνει 

χρήση αντηλιακού(<6 μηνών) σε μικρές περιοχές 

του εκτεθειμένου δέρματος 

Paller AS, Hawk JL, Honig P, et al. New insights about infant and toddler skin:implications for sun protection. 

Pediatrics 2011; 128:92–102 




