
HIGIENE CORPORAL BÀSICA: 
Mantenir la pell neta i hidratada preveu de 
l´aparició de lesions i infeccions, ajuda a millorar 
la circulació sanguínea i  col.labora a que el 
pacient senior estigui més relaxat i gaudeixi  
d´una agradable sensació  de 
 benestar. 
La higiene ha de ser diaria. 
Els gels syndets són productes 
de qualitat ideals per pells seques 
i sensibles com la dels  
pacients seniors.   
 

L´edat fisiològica és un fet temps-depenent, que 
dóna lloc a canvis d´aparença i funció de la pell. 
Aquests canvis comporten un aprimament de la 
pell fent-la més susceptible a infeccions i 
traumatismes. També disminueix la producció de 
suor, fent-nos més vulnerables a les lesions per 
calor i deshidratació. A  més,  hem de tenir en 
compte els canvis degut a la interacció amb  
l´entorn.  
 

Produeixen una acceleració 
de l´envelliment  cutani. 

 

Factors externs (exposició 
solar,  tabac, contaminació 

atmosfèrica) 
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-DERMATITIS PER INCONTINÈNCIA: 
La dermatitis del bolquer és una lesió cutànea en la 
zona perianal i genital per contacte persistent amb 
l´orina o femtes. 
Es produeix una inflamació amb envermelliment, 
edema i en alguns casos vesícules. El problema és que 
es por infectar: 
             Per Fongs: produeix picor. 
             Per Bacteris: produeix dolor i picor    
 
Podem evitar-ho utilitzant productes protectors de la 
zona. 

 

SEQUEDAT 
AMBIENTAL.  
 
SABONS AGRESIUS 
 
CERTS FÀRMACS. 

Factors 
externs que  
agraven el 
PICOR 

XEROSIS: 
Sequedat de la pell. 
Mantenir  una higiene correcta i 
una hidratació continua és molt 
important.Fer una dieta rica en 
aigua, fruita i verdures, i la 
utilització d´humidificadors per 
mantenir  un ambient humit són 
algunes de les mesures que 
podem seguir. 

PICOR: 
Quan la sensació  que provoca desig de rascar-nos 
persisteix més de sis mesos, podem considerar que 
patim picor. La xerosis (sequedat)  és la causa més 
freqüent de picor en gent gran. 
 

Per qualsevol dubte que tinguis, 
consulta’ns, t’oferirem el producte 
més adeqüat per tu. 
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