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DĚTSKÁ POKOŽKA A ATOTPICKÝ EKZÉM 

Zhoršující se životní prostředí, smog, voda s obsahem chlóru, stres – to jsou jen některé z faktorů, 

které ovlivňují kvalitu života nás všech. Nejcitlivěji však na zhoršující se podmínky životního 

prostředí reagují děti. Každým rokem stoupá počet dětských alergiků, z celkového počtu novorozenců 

je přibližně 20 % dětí s alergií. 

Dětská kůže, která je ze všech orgánů nejvíc vystavena působení vnějších faktorů životního 

prostředí, reaguje velmi citlivě. Ještě složitější je situace u dětí postižených atopickou dermatitidou 

(atopickým ekzémem – AE). Kromě léčby samotného onemocnění je nesmírně důležité pravidelné 

ošetřování kůže vhodnými přípravky. Vitella Oilbath obsahuje kombinaci vyvážených, k dětské 

pokožce citlivě vybraných látek a poskytuje malým pacientům i jejich maminkám velmi účinnou péči 

o jejich pokožku. 

 

ÚVOD 

Atopická dermatitida (atopický ekzém – AE) je nejčastějším dětským kožním onemocněním. Ve 

střední Evropě postihuje 15–20 % dětské populace a 3 % dospělých. Často je to onemocnění geneticky 

podmíněné, kde v případě, že jsou alergici oba rodiče, je pravděpodobnost postižení dítěte až 75 %. U 

dětí neatopiků je to 19 %.  

Jedním z charakteristických projevů AE je suchá kůže, která je způsobena její nedostatečně funkční 

lipidovou bariérou. Ta následně umožňuje únik vody, čímž se kůže ještě víc vysušuje a svědí. Takto 

nemocná kůže nedokáže správně plnit svoji ochrannou a obrannou funkci, je mnohem víc přístupná 

různým alergenům, vyvolávajícím zánět a projevy nemoci. 

Je důležité poznamenat, že AE zatím není možné úplně vyléčit, ale je možné výrazně zmírnit jeho 

příznaky a tím zlepšit kvalitu života pacientů. 

V lokální léčbě AE je možné použít např. lokální kortikoidy, emoliencia (např. Vitella U), pasty 

(např. Vitella Ictamo/Ictamo Pro) a/nebo olejové koupele (Vitella Oilbath). 

 



 

VÝSLEDKY 

Ve studii, provedené v České republice, bylo sledováno 47 dětských pacientů se suchou kůží 

a/nebo atopickým ekzémem. Byli do ní zařazeni hlavně pacienti, u kterých se nemoc neprojevila 

poprvé (Tab. č. 1). Holčičky tvořily 45 % sledovaných dětí. Věkový průměr byl 4,42 let. Rodinná 

anamnéza byla pozitivní u 79 % sledovaných dětí. 

 

 

U pacientů se AE v převážné většině případů (79 %) projevil současně na několika místech 

najednou, ve 13 % případů byl jejich výskyt zaznamenán po celém těle. Vitella Oilbath (olivový olej, 

slunečnicový olej, vitamíny A, E) byla dětem aplikovaná 1x denně do koupele po dobu jednoho 

měsíce. U části pacientů byly k lokální léčbě použity i další přípravky (Tab. č. 2). 

 

 

Po měsíčním použití Vitelly Oilbath (v případné kombinaci i s jinými přípravky) bylo 

zaznamenáno v převážné většině případů (89 %) střední až výrazné zlepšení postižených lézí u dětí jak 

z hlediska subjektivního hodnocení pacienta, tak i z pohledu lékaře (Graf. č. 1). 

 

 



 

Současně s léčbou byl u dětí sledován i výskyt vedlejších účinků. U žádného z pacientů nebyl 

zaznamenán nepříznivý vliv Vitelly Oilbath na dětskou kůži, o čemž svědčí i vysoké procento 

pacientů, kteří v aplikaci Vitelly Oilbath pokračovali dál (Tab. č. 3). 

 

 

ZÁVĚR 

Dětská pokožka je sama o sobě velmi citlivá ke zhoršujícím se faktorům životního prostředí. 

Civilizační faktory – znečištěné ovzduší, nárůst alergenů – provázejí děti již od narození. U pacientů s 

atopickým ekzémem je důležitý výběr lokální (případně celkové) léčby a respektování určitých 

„režimových opatření“. 47 dětí, postižených atopickým ekzémem, bylo současně s aplikací olejové 

koupele s Vitellou Oilbath léčeno jinými emoliencii, kortikoidy, imunomodulátory, anebo nebylo 

léčeno vůbec. Pozitivní rodinnou anamnézou trpěla převážná část pacientů (79 %). 

Po měsíční aplikaci Vitella Oilbath došlo k výraznějšímu zlepšení postižených lézí u 89 % pacientů 

jak z jejich subjektivního hlediska, tak i z hlediska lékaře. Převážná většina dětí pokračovala v 

používání přípravku. 

Vitella Oilbath, která obsahuje vyváženou kombinaci slunečnicového a olivového oleje, vitamíny 

A a E, je výborným přípravkem pro dětské pacienty nejen s atopickým ekzémem. 

 


