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Изследването за състоянието на бебешката 
кожа (The BaSICS study) е първото по рода си 
мащабно и пряко наблюдавано от акушерки 
изследване, което показва, че употребата на 
бебешки мокри кърпички може да повлияе на 
състоянието на кожата на новородените. 
Проучването1, проведено сред 698 майки 
разкрива, че бебетата (обхваща новородени 
бебета и наблюдението продължава до 56 –я 
ден), почиствани с WaterWipes (марка номер 
три в проучването; с най-малко съставки*), са 
по-малко склонни да развиват обрив в зоната на 

Фиг.1 Честотата на дерматит в зоната на пелените

Марка 1

19%

Марка 3*

25%

Марка 2

30%

От всички бебета, почиствани с марка 3 (238), само 19% са развили обрив от 
пелените, което е по-рядко в сравнение с бебетата, почиствани с марка 1 (233), 
където обривът от пелени се появява при 25% от изледваните и марка 2 (227) - 
30% от наблюдаваните новородени1.

При бебетата, почиствани с Марка 3* продължителността на обрив в зоната на пелените е близо 
с 50% по-малка, спямо тази при бебетата, почиствани с другите макри бебешки кърпички1. 

Фиг. 2 Продължителност на дерматита от пелени 

Марка 1

Марка 2

Марка 3*

(p= 0.002)

(p< 0.001)

1 day

1.48 days

1.69 days

„Проучването BaSICS е първото изследване, което показва, че бебешките кърпички могат да бъдат определящ 
фактор за доброто състояние на кожата на бебето през първите осем седмици от живота им. Тези проучвания 
разкриват, че бебешките кърпичка с най-малко съставки има най-ниска честота и най-кратка продължителност 
на случаите на дерматит в зоната на пелените .“

пелените, а ако такъв възникне той е по-умерен и 
с по-малка продължителност, в сравнение с 
новородените, чиято кожа е почиствана с другите 
две марки бебешки кърпички, участвали в 
проучването. Останалите два бранда, участващи в 
проучването се предлагат на пазара, като 
достатъчно меки и нежни, подходящи кожата на 
новородените, но с повече на брой съставки в 
сравнение с WaterWipes*.

По-ниска честота и по-кратка продължителност 
на обрив в пелени зоната при употреба на 
WaterWipes

* Марка 3 в проучването са кърпички WaterWipes ( кърпичките с най-малко съставки, взели учстие в проучването).

Сравнително проучване за състоянието на бебешката кожа,  проследявано от  акушерки „в реална среда“, 
показва, че бебетата, почиствани с WaterWipes, развиват по-рядко и с по-кратка продължителност обрив в 
зоната на пелените, в сравнение с бебетата, почиствани с други марки бебешки кърпички. 

ДМ Пени Кук, професор по обществено здраве от Университета в Салфорд.



Дизайн на проучването

Майките, участвали в проучването, 
са разделени на три групи.
На всяка група са разпределени на 
случаен принцип различна марка 
бебешки кърпички, маркетирани на 
пазара като достатъчно
нежни и безвредни за кожата
на новороденото. 

Всички майки са получили една и 
съща марка пелени за еднократна 
употреба. 
Акушерките, участващи в анализа 
на данните, не са били запознати с 
марката бебешки кърпички, която 
наблюдаваните майки са 
използвали.

Състоянието на кожата се степенува 
с индекс от едно
(без обрив) до пет (тежък обрив),
а умереният до среден обрив в 
зоната на  пелените е 
идентифициран с три или повече.

Най-изчерпателно проучване върху малки бебета

„Това проучване в реална среда може да бъде използвано за бъдещ експериментален модел на 
изследване, където майките са съизследователи“, казва д-р Фиона Маквейн Фипс, старши научен сътрудник 
- акушерка от университета в Салфорд. „Наблюденията на майките са записвани чрез удобно за 
потребителя приложение на смартфона им, което им позволява да докладват ежедневно за обрива в 
зоната на пелените, използвайки референтни диаграми за оценка по петобалната скала. Като следят 
ежедневно състоянието на кожата на бебето и начина на почистването и, майките събират данни в реално 
време - които се знае, че са по-точни от ретроспективните методи. Така събраните данни за дерматита в 
зоната на пелените, доколкото ни е известно, са най-изчерпателните до момента за толкова малки бебета. 
Проучването има 96,7% степен на завършеност и стабилен размер на извадката -  с майки от различни 
етнически групи и социално-икономически произход. "

ДМ, Фиона Маквейн Фипс, старши научен сътрудник - акушерка от университета в Салфорд.

Безопасност и ефикасност на кърпички върху кожата на новороденото

Дерматитът от пелени е едно от най-честите кожни неразположения при кърмачета. В миналото здравните 
специалисти препоръчваха за почистване на кожата на новородените употребата на памучна кърпа и вода. 
Последните проучвания обаче подчертават безопасността и ефикасността от използването на бебешки 
кърпички с минимално количество съставки за намаляване на раздразнения по кожата2 3, които са по-удобни 
за използване от родителите. 

„Кожата на бебето има по-малко ефективна бариерна функция в сравнение с тази на по-големите деца и 
възрастните“, казва д-р Жана Литгоу, старши лектор по акушерство и съизследовател от университета в 
Салфорд. „Епидермисът и роговият слой са по-тънки, което означава, че кожата на бебетата е по-податлива 
на сухота и е много по-пропусклива. В резултат на това кожата им е далеч по-нежна и уязвима; и изисква 
специални грижи и защита."

ДМ, Жана Литгоу, старши лектор по акушерство и съ-изследовател от университета в Салфорд

Did you use another method (other than the wipe supplied) to clean your baby’s
nappy area in the 24-hour period referred to in Question 1? Please place a tick (   )
in ONE box only.

If your answer is YES the turn over to complete the next two questions, otherwise you have completed
the daily survey for today. Thank you. Please remember to fill in the next survey tomorrow.

Yes
No

Question 2

At how many nappy changes did you use another method to clean your baby’s
nappy area? Please place a tick (   ) in ONE box only.

1-3 nappy changes
4-6 nappy changes
7 or more nappy changes

Question 3

Which method/s did you use to clean the nappy area? Please place a tick (   )
in ALL that apply.

Different brand of wipe
Cotton wool and water
Water alone
Other

Question 4

1. No rash - clear skin 2. Mild rash - some 
rednes

3. Moderate rash - some 
broken skin/discomfort

5. Extensive severe rash - Very red, 
extended sore patches

4. Severe rash - Bright red, large 
sore patches

If your answer to the above is 4-5, please contact your GP, Mildwife or Health Visitor for further advice.

Which of the following best matches how your baby’s nappy area looked at a nappy
change on this day? Please place a tick (   ) in ONE box only.

Question 1 The questions on this page need only to be completed if you answered YES to Question 2.

Фиг. 3 Анкета попълвана от майките всекидневно за докладване
състоянието на кожата в зоната на пелените, чрез приложение за телефон.

Относно BaSICS

Проучването на BaSICS е научно изследване, ръководено от акушерки в „реална среда“, използващо 
перспективен експериментален дизайн, предоставен от университета в Салфорд. Набирането на доброволци 
е проведено в предродилни клиники в три клона на Националната Здравна служба ( NHS) в Манчестър, 
Великобритания. В предходни проучвания за установяване на  безопасността и ефикасността на бебешки 
кърпички, обикновено само една марка е сравнявана с почистването с кърпа и вода. BaSICS предположи, че 
изборът на бебешки кърпички може да повлияе на честотата и тежестта на дерматита от пелените и на 
цялостното състояние на кожата, затова прави сравнение между различни марки.

От включените в проучването 737 жени 698 са 
завършили проучването. Това доведе до набор от 
данни за обрива в зоната на пелени, които 
изследователският екип смята, че са 
най-изчерпателните до момента за по-младите бебе. 
Данните са събрани посредством ежедневно 
изследване на цялостното състояние на кожата в 
продължение на 55 дни (фиг. 3) полуструктурирани 
интервюта с 5% от общата извадка в края на 
проучването. Моделът „майка като съизследовател“ 
дава на майката пълна отговорност за наблюдение, 
оценка и събиране на данни. Постигнато е 100% 
съответствие в използването на инструментите за 
наблюдение и 98% вярност в използването на 
разпределената марка бебешки кърпички през 
по-голямата част от времето на проучването.
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* Декларация за конкурентен интерес: Irish Breeze финансира проучването и тяхната марка WaterWipes, беше Марка 3. Авторите нямат разрешение да 
посочат имената двете марки за сравнение; това са продукти, които са широко достъпни, популярни сред майките и се рекламират като достатъчно 
нежен за използване при новородени бебета.
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WaterWipes се произвеждат в стерилна и защитена среда, като се използва уникална технология за 
пречистване на водата. Със седем етапа, при които се използват серия от филтри за отстраняване на 
примесите, омекотяване и пречистване. Този процес прави водата значително по-чиста от преварената, а 
кърпичките - уникални със своите почистващи свойства и минимално количество съставки. 

WaterWipes се препоръчват от акушерки, педиатри, неонатолози и дерматолози по целия свят и са се 
превърнали в предпочитаните бебешки кърпички в САЩ, Обединеното кралство, Ирландия, Австралия и 
Нова Зеландия.


