Aplikační List K1 k přípravku Derma.Ferm KOMPLET (samostatný list Df.K1)

Řešený problém: NESPECIFICKÁ DERMATITIDA SE SVĚDIVOU REAKCÍ
Krátký popis případu: ruce a stehna 56-leté ženy byly zachváceny svědivou alergickou reakcí s červenými
skvrnami a intenzivním pálením a svěděním popisovaným jako „miliony jehliček“. Od své sestry se dověděla o
přípravku Derma.Ferm KOMPLET. Po použití prvé lahvičky „čištění“ se významná úleva dostavila již po 20
minutách, i když mírnější svědění a pálení doznívalo ještě 2 dny. Bylo pokračováno v aplikaci podle standardního
postupu, třetí den přestaly skvrny mokvat a kůže vyschla, 7. den byly již patrné jen zbytkové skvrny. Proto
aplikace pokračovala do fáze „zklidnění“ a „výživy“ s ukončením aplikace 16. den za plné normalizace situace.
Ochrannou mikroflóru kůže se podařilo plně stabilizovat a problém se již neobjevil.
Fotografická dokumentace:

Komentář BiomCare: Nespecifické (kontaktní) dermatitidy jsou v moderní době velmi častým problémem,
mohou být vyvolané kontaktem se širokým spektrem látek: konzervanty v nevypraném (nově zakoupeném)
oblečení, parfémy, stopy kovů (například nikl), rostlinnými extrakty, léčivy (například antibiotika), různé látky
v konzervantech a desinfekcích. Jedná se o zdánlivě triviální kožní vyrážky, které však v případě rozběhnutí
alergické reakce mohou být spojené s úporným svěděním a nutkáním škrábaz zasažená místa, což významně
znepříjemňuje život postižených osob po dobu až několika týdnů. Vzhledem k nespecifické etiologii je léčba
odbornými dermatologickými pracovišti obtížná a většinou spoléhá na použití několika osvědčených prostředků
(kortikoidy apod.), jejichž vliv na zdravý mikrobiom je problematický. Naopak použití přípravku Derma.Ferm
KOMPLET zaručuje rychlou úlevu akutního stavu a následné vyřešení problému, jak je patrné i z fotografické
dokumentace (viditelné odeznění příznaků na počátku aplikace emulze pro „zklidnění“ osmý až devátý den.
Doporučení BiomCare: doporučujeme v podobných případech dodržet doporučený aplikační postup a ošetřit
postižená místa na kůži pomocí úplné sekvence „čištění“ – „zklidnění“ – „výživa“ stabilizující narušený
mikrobiom. Při rychlém odeznění akutních příznaků je možno prvou fázi zkrátit na 4 dny místo doporučovaných
7 dní. Pokud se příznaky znovu objeví, doporučuje se druhá úplná kůra (tj. 21 dní).

