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Řešený problém: KŮŽE POPÁLENÁ BĚHEM OPALOVÁNÍ 
 
Krátký popis případu: muž (34 let) si na pláži spálil nárt nohy od slunce, večer byla noha napuchlá a bolestivá 
(obrázek A). Muž kontaktoval lékárnu, kde byl odkázán na praktického lékaře a posléze poslán do nemocnice. 
Na klinice dostal DERMACOOL®, antibiotika a kortikoidy, tyto prostředky aplikoval 3 dny bez známek zlepšení 
(obrázek B). Čtvrtý den opět návštěva lékaře se změnou medikace (olej na popáleniny SUNBURN®), opět bez 
efektu (obrázek C). Pátý den byla proto zahájena aplikace DermaFerm AKUT postřikem dvakrát denně, již večer 
pozorováno zmenšení otoku a úleva od bolesti, na nohu již bylo možné došlápnout. Do druhého dne (den šest) 
zmizely na noze puchýře a kůže byla vláčná (obrázek D). Dále pokračováno již pouze AKUTem, postřik dvakrát 
denně, sedmý den od popálení bolest ustoupila, přetrvalo jen mírné pnutí kůže, noha již nebyla bolestivá a chůze 
nečinila problém.  
 

Fotografická dokumentace: 

 

 
 

 
Komentář Biom.Care: použití přípravku DermaFerm AKUT na popáleniny způsobené UV zářením vykazuje ve 
srovnání s jinými přípravky velmi dobré účinky, jak je dobře vidět z výše popsané anabáze českého turisty u 
moře. V této oblasti má firma BiomCare velké množství velmi pozitivních zkušeností od uživatelů a efekt 
přípravku DermaFerm AKUT je tedy konzistentně prokázaný. Použití přípravku přijde vhod zejména rodičům 
nebo vedoucích letních táborů v případě dětí popálených slunečním zářením během sportu, koupání apod. Po 
večerní hygieně je možno provést ošetření poškozených míst několikanásobným lehkým postřikem nebo velmi 
jemným rozetřením tamponem, kdy se již během spánku projeví uklidňující a chladivý účinek přípravku spojený 
s ústupem bolesti. U lehčích popálenin prvého stupně je většinou následující den kůže dostatečně klidná na to, 
aby bylo možné provést natření ochranným UV krémem a pokračovat v plánovaných letních aktivitách. 
 
Doporučení BiomCare: ůplně zahojení popáleného prstu bez pozůstatků zranění ve formě jizev jedním balením 
přípravku Derma.Ferm AKUT s doporučenou cenou 388,- Kč je i ekonomicky výhodné ve srovnání s jinými 
běžně dostupnými prostředky (chladivý obvaz na popáleniny Burnshield za 882,- Kč, Dermatix silikonový gel 
s úpravou jizev za 1189,- Kč a prostředky zmíněné výše). Významnou pomocí je u tohoto typu popálenin vždy 
chladivý efekt přípravku, rychlé odeznění bolesti i edému (opuchnutí kůže), promaštění a okamžité obnovení 
celistvosti kůže a s tím ochranné bariéry před infekcemi a externími vlivy.  
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