
Yeni Bağımsız Klinik Çalışma Waterwipes@'ın 
Prematüre Bebeklerde Bebek Bezi Dermatiti 
İnsidansını Azalttığını ve Süresini Kısalttığını Ortaya 
Koydu 

Advances in Neonatal Care dergisinde 
yayınlanan IA Quality Improvement Approach to 
Perineal Skin Care', bir yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde (YY BÜ) WaterWipes@'ın 30 haftadan 
kısa gebelikler de dahil olmak üzere hem 
zamanında doğan hem de prematüre bebekler 
tarafından iyi tolere edildiğini gösteren ilk 
bağımsız klinik çalışmadır. 

Perine cilt bakım kılavuzlarının 

standartlaştırılması 
Tüm bebekler ve özellikle erken BDnin prematüre bebeklerde 
doğanlar; çocuklara ve yetişkinlere duygusal ve fiziksel sıkıntıya 
kıyasla daha az etkili bir cilt bariyer neden olduğu gösterilmiştir3 
fonksiyonuna sahiptir; BD bu ve ayrıca enfeksiyon riskinin 
nedenle birçok YYBÜ Ide yaygın 

olmaya devam etmektedir? 
artmasına yol açabilir.4 

Utah  Hastanesi'nin klinik 
Perineal Cilt Bakımı Kılavuzlarının çalışmasının bir parçası olarak 
uygulanmasından önce, Utah YY BÜ'nde BD için neonatal 
Universitesi'nin YYBÜsü %46 gibi risk faktörlerini belirlemek, cilt 
yüksek bir BD insidansı bildirmiştir. bakım kılavuzlarını gözden 
Birçok YYBÜ/ perineal cilde geçirmek ve müdahaleleri 
standart bir yaklaşımdan derlemek için multidisipliner 
yoksundur, bu da BD bir kalite iyileştirme ekibi 
prevalansında küçümsemelere, oluşturuldu. Yeni Perineal Cilt 
bakımdaki gelişmelerin Bakımı Kılavuzlarının 
izlenmesinde zorluklara ve geliştirilmesinin ardından ekip 
temizleme yöntemlerinin ve değişiklikleri uygulamaya, 
ürünlerinin farklı kullanımlarına personeli eğitmeye I İlerlemeyi 
neden olabilir. ve uyumu izlemeye başladı. 

1.070 prematüre bebek üzerinde 
yapılan çalışma, WaterWipes 

kullanımının ve yeni perine cilt 
bakım kılavuzlarının 

uygulanmasının aşağıdakilerle 
sonuçlandığını ortaya koymuştur: 

Prematüre 
bebeklerde genel 
bez dermatiti 
insidansında %17 
azalma 

Prematüre 
bebeklerde şiddetli 
bez dermatiti 
insidansında üçte 
birden fazla azalma 

Prematüre bebeklerde şiddetli 
bez dermatiti süresinin 

yarısından fazla kısalması* 

 
100 hasta başına 3,5 gün 

ABD'nin Arkansas Tıp Bilimleri Universitesi, YYBÜ 
İleri Uygulama Ortağı Misty Williams, "Bebek 
bezi dermatiti (BD), YYBÜ ldeki bebekler için 
önemli bir sorundur; hem bebekler hem de 
ebeveynler için tıbbi maliyetlerin artmasına, 
enfeksiyon riskine ve duygusal sıkıntıya yol açar” 
diyor. 

"Utah Üniversitesi Hastanesi YYBÜ'nde BD 
insidansının ve süresinin azalması ekip için 
büyük bir başarıdır. Diğer YYBÜ l lere BD'nin 
mevcut yönetimini gözden geçirmeleri, bebek 
bezi ürünlerinin kullanılması ve perineal cilt 
bakım sonuçlarının iyileştirilmesine ve 
prematüre bebeklerin hassas cildi için cilt 



bütünlüğünün korunmasına yardımcı olacak 
yönergelerin uygulanması konusunda ilham 
vermek için en iyi 

uygulama örneğini sunmaktadır.” 

WaterWİpes 

THE WORLD'S PUREST BABY WIPES 

Utah çalışmasının sonuçları, 698 zamanında doğan bebek üzerinde yakın tarihte yapılan 
BaSICS klinik çalışmanın bulgularını yansıtmaktadır. Hem Bebek Cilt Bütünlüğü 
Karşılaştirma Anketi (BaSICS) hem de Utah çalışması, WaterWipes ile temizlenen 
bebeklerin insidansının azaldığını ve BD süresinin daha kısa olduğunu göstermektedir. 

WaterWipes en hassas ciltler için uygundur 
Araştırmalar, perineal cildin alkol, koku ve sabun gibi 
potansiyel tahriş edici maddelerden arındırılmış bezlerle 
temizlenmesinin bez ve su kullanmaktan daha yararlı 
olabileceğini ve cilt tahrişini azaltmaya yardımcı 
olabileceğini göstermektedir.67 

Doğal ıslak mendiller WaterWipes, pamuk ve sudan daha saf olacak şekilde 

özel olarak geliştirilmiştir ve kullanması ıslak mendil 

Hassas ıslak mendiller 
kadar kolaydır. Sadece iki bileşen, %99,9 yüksek saflıkta 

su ve bir damla meyve özü içeren bu bileşenler, en 

Standart ıslak 

mendiller 

hassas yenidoğan cildi ve hatta prematüre bebeklerin 

cildi için yumuşak bir temizlik sağlar. 

WaterWipes pamuk yünü ve sudan daha saf* 

Pamuk yünü ve suWaterWİpes 

Su 

Saf olmayanlar ve7 aşamalı saflaştırma işlemi 
diğer minerallersaf olmayanları giderir, suyu 
yumuşatır ve arındırır 

Pamuk yünü 

Deterjan ve safMeyve özü cilt bütünlüğünü 
olmayanlarkorumaya yardımcı olur 

WaterWipes dünya çapında ebeler ve diğer sağlık çalışanları tarafından 
önerilmektedir ve İngiltere, İrlanda, Portekiz, ABD, Avustralya ve Yeni 
Zelanda'daki birçok Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi için tercih edilen 
mendil haline gelmiştir* 

*tarafından onaylı 



Water Wipes'in üstün özellikleri hakkında bilgi almak, bebek cildi temizliği 
üzerine en güncel bilimsel çalışmalardan haberdar olmak ve diğer 

ebevenylerin deneyimlerinden faydalanmak için 

sitemizi ziyaret edin 
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*WaterWipes data on file 

https://www.waterwipes.com/tr/tr

