ΜΠΟΥΚΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗ-ΣΥΝΑΦΙ
Η κπνπθσκέλε κύηε είλαη ζπρλά ε αξρή πνιιώλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζηα παηδηά. Τα
δπζθνιεύεη θπξίσο ζην θαγεηό θαη ηνλ ύπλν θαη απηό ζπλήζσο ρεηξνηεξεύεη ηελ
θαηάζηαζε ηνπο.
Ο 1νο ηξόπνο γηα λα βνεζήζνπκε ην παηδί κε ηελ ζπλαρσκέλε κύηε είλαη ν
θςζιολογικόρ οπόρ (Otrisalin) ή ηο θαλαζζινό νεπό (Physiomer). Υπάξρνπλ ζε
κνξθή ακπνύιαο γηα ηα πνιύ κσξάθηα (1-2 κελώλ) θαη ζε spray κεγαιύηεξα παηδηά.
Είλαη αθίλδπλν θαη κπνξείηε λα θάλεηε αξθεηέο ξηληθέο πιύζεηο ηελ εκέξα.
Σπλνδεπηηθά κπνξείηε επίζεο λα πξνκεζεπηείηε θαη έλα ζσιελάθη (δηαθνξεηηθό γηα
ην Otrisalin θαη άιιν γηα ην Physiomer) γηα λα αλαξξόθεζε θαη θαιύηεξν
μεκπνύθσκα.
Είλαη επίζεο ζεκαληηθό λα ζθεθζείηε ιίγν ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ
ζπηηηνύ ζαο. Σπλήζσο δελ απαηηείηαη πγξαληήξαο αιιά πρ θάπνην θαηζαξνιάθη κε
λεξό πάλσ ζηα θαινξηθέξ γηα λα αποθύγεηε ηην ξηπή αημόζθαιπα πνπ δνξίδεη ηελ
κύηε ηνπ παηδηνύ ζαο. Καιό λα έρεηε θάπνην παξάζπξν ιίγν αλνηρηό γηα λα κπαίλεη
καθαπόρ αέπαρ ή λα αεξίδεηε ην ζπίηη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Τν παηδί κε κπνπθσκέλε κύηε δπζθνιεύεηαη ηδηαίηεξα όηαλ είλαη νξηδόληηα
μαπισκέλν νπόηε βνεζείζηε ην αναζηκώνονηάρ ηο ελαθπώρ κε 1-2 βηβιία θάησ απ
ην ζηξώκα ηνπ απ ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο.
Μελ πεξηκέλεηε από έλα ζπλαρσκέλν παηδί λα θάεη σο ζπλήζσο. Δώζηε ηνπ πεξίπνπ
μιζή ποζόηηηα απ όηι ηπώει ζηα καλά ηος και πιο ζςσνά. Αποθύγεηε ηο γάλα πνπ
ρεηξνηεξεύεη κύμεο θαη θιέκαηα ζην άξξσζην παηδί θαη πξνηηκείζηε δηαπγή πγξά (π.ρ
λεξό, ηζάη, ρπκό) θαζώο θαη έλα θνπηαιάθη κέιη (>1 ρξνλώλ) πνπ βνεζνύλ ζην λα
θαηεβάζεη ην παηδί ηα θιέκαηα.
Τν κπνπθσκέλν παηδί είλαη ζπρλά γθξηληάξηθν θαη πηζαλά θάπσο δεζηό νπόηε κε
δηζηάδεηε λα ηνπ δώζεηε λίγο Depon (2-3 θνξέο ηελ κέξα) ώζηε λα ληώζεη θάπσο
θαιύηεξα πξηλ από ην θαγεηό θαη πξηλ από ηνλ ύπλν.
Έλα άιιν “θόιπν” πνπ βνεζά κεξηθά παηδηά κε κύμεο θαη θιέκαηα είλαη λα θόςεηε
ένα κπεμμύδι! ζηε κέζε θαη λα ην βάιεηε ζε έλα πηαηάθη δίπια ζην θξεβάηη ηνπ
παηδηνύ!!!
Αλ παξόια απηά ην παηδί ζαο δπζθνιεύεηαη λα αλαπλεύζεη απ ηελ κύηε δνθηκάζηε
ξηληθέο ζηαγόλεο Otrivin 0,05% (1-2ζηαγ. 3 θνξέο ηελ εκέξα, 10 ιεπηά πξηλ ην
θαγεηό ή ηνλ ύπλν). Μία ώξα κεηά, βνπηήμηε κηα βαηνλέηα ζε λίγο ζπαθόλαδο ή
ειαηόιαδν θαη αθνπκπήζηε ηελ πξνζεθηηθά ζηα ξνπζνύληα ηνπ παηδηνύ (ρσξίο λα ηελ
βάιεηε πνιύ κέζα) γηα λα απνθύγεηε λα μεξαζεί πάιη γξήγνξα ε κύηε.
Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα βνεζήζνπλ αληητζηακηληθά (θπξίσο όηαλ ην παηδί έρεη πνιύ
θηέξληζκα θαη ηζηνξηθό αιιεξγηώλ) όπσο π.ρ. ην ζηξόπη Aerius (2,5 ml κία θνξά ηελ
κέξα).
Αλ ηα ζπκπηώκαηα δελ ππνρσξνύλ κεηά από 5-7 εκέξεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξό
ζαο ζε ώξεο γξαθείνπ.
ΜΗΝ ΚΑΠΝΘΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΘΤΘ!!!
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