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Cura personal dels trastorns de la pell a la 

zona del bolquer  

Qué haig de fer a casa? 

La millor forma de prevenir la irritació del bolquer és mantenir la pell del nadó el més seca i neta possible i canviar-li sovint els 

bolquers perquè la femta i l'orina no li irritin la pell. És important: 

� Canviar-li al nadó els bolquers tacats d'orina o femta el més aviat possible. 

� Esperar que al nadó se li assequi la pell completament abans de posar-li un bolquer nou.  

�  Assecar la pell acuradament donant uns copets amb un drap suau (fregar la pell pot provocar irritació). 

� Col·locar el bolquer de manera que quedi folgat i no irriti la pell del nadó. 

� És recomanable deixar al nadó algunes hores al dia sense bolquer perquè la pell irritada pugui assecar-se i "respirar". 

Això resulta més fàcil si col·loca al nadó en un bressol amb llençols impermeables o sobre una tovallola gran en el sòl. 

IMPORTANT 

 

� La protecció de plàstic del bolquer també 

impedeix el pas lliure de a l’interior, 

provocant un ambient humit i càlid que 

resulta un camp de cultiu ideal per a la 

proliferació de fongs i l’aparició de erupcions. 

� La introducció de aliments nous a la dieta pot 

provocar canvis al contingut de les femtes 

del nadó, derivant a vegades a una irritació 

de la pell a la zona del bolquer, situació que  

pot  augmentar en cas de diarrea.   

Quan hem de consultar un servei d’urgències? 

� La irritació del bolquer sol desaparèixer en dos o tres dies, encara que de vegades pot durar una mica més.  

� Si persisteix o si al bebè li comencen a sortir ferides en la pell, consulti a la infermera o al pediatre.  
� Per a certs tipus d'irritació, el pediatre pot aconsellar usar durant alguns dies una crema amb antifúngics, antibiòtics o 

amb corticosteroides suaus, fins a la qual l'erupció desaparegui. 
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Què és la irritació de la pell a la zona del bolquer? 

És un trastorn molt habitual als nadons que fa que la pell s'irriti, 

s'enrogeixi, es peli i cogui. Sovint l'erupció es produeix perquè la pell 

s'irrita per portar els bolquers bruts massa temps, pel frec que 

provoquen en portar-los massa atapeïts o perquè el bebè és sensible a 

determinades marques de detergent per rentar la roba, sabons o 

tovallons higiènics per a bebès. 


