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  .אלרגיות ובעיות עור נוספות,מיזם חברתי עסקי שמהווה מרכז ידע והדרכה להתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס

  .מומחים בהגנה על העור מפני גורמים מגרים

  .של התקפים והפוגות מחוריות 

  .פגם מולד בעור ומערכת חיסון לא מאוזנת

פריחה דלקתית , והביטוי שלה הוא בגרד
  .פצעים וזיהום בעור

  .הגורמים המגרים החיצוניים הם המקור העיקרי להתפרצות התקף של אטופיק של דרמטיטיס

  להרגיע את הדלקתי ולאזן את המיקרוביום העורי

  מים מגריםלצמצום ומניעת מגע עם גור

  .)למרות שהיינו מאוד רוצים

  .לכל אחד מתאים תכשיר אחר ומינון אחר ואין מענה אוניברסאלי

היא מייצרת תחושות ורגשות של 
  .חוסר אונים יאוש אפילו בושה

  .פוגעת באיכות השינה וגורמת להוצאות כספיות גבוהות 

מתכשיר לתכשיר ומרופא למטפל ,מקום למקום

  ם בסביבת העורום הגורמים המגרי

   EADVובכפוף לפרוטוקולים המקובלים בעולם ועל פי המלצות ה 

  .סביבה /המענה האופטימלי לאטופיק הוא תהליך משלב טיפול רפואה

לים המתמודדים והמטפמוצרים לשינוי ושיפור איכות החיים של 
  .להתמודד בזמן התקף ולשמר ולמנוע בזמן הפוגה

צמצום שלהם ושל העוצמות שלהם ובטווח הארוך גם חסכון 

  מנהלת קהילת לקוחות
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 פתרונות,ידע,קהילה  - אטופי קומ 

מיזם חברתי עסקי שמהווה מרכז ידע והדרכה להתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס

מומחים בהגנה על העור מפני גורמים מגרים

מחוריות הבאה ב, מולדת וכרוניתהיא מחלת עור  אטופיק דרמטיטיס

פגם מולד בעור ומערכת חיסון לא מאוזנת,המחלה  משלבת הבט גנטי

והביטוי שלה הוא בגרד מנגנון המחלה מופעל כאשר העור בא במגע עם גורמים מגרים חיצוניים
פצעים וזיהום בעורהתפתחות ולעיתים 

הגורמים המגרים החיצוניים הם המקור העיקרי להתפרצות התקף של אטופיק של דרמטיטיס

  –הטיפול באטופיק משולב 

להרגיע את הדלקתי ולאזן את המיקרוביום העורי,על מנת לתת מענה לתהליך הפיזיולוגי 

לצמצום ומניעת מגע עם גור) טיפול חיצוני(בסביבת העור - וטיפול החוצה

למרות שהיינו מאוד רוצים(אין משחת קסמים או קרם פלאים 

לכל אחד מתאים תכשיר אחר ומינון אחר ואין מענה אוניברסאלי

היא מייצרת תחושות ורגשות של . ק הינה מחלה שהסימפטומים  מאוד מטרידים ומציקים
חוסר אונים יאוש אפילו בושה,אכזבה,תסכול,קושי

פוגעת באיכות השינה וגורמת להוצאות כספיות גבוהות , מתח רב לשגרת היום יום וליחסים המשפחתיים

מקום למקוםמחוסר האונים גורם לחוש חוסר אמון ברופאים ובמטפלים ולזוז 
  .ולהפך

ום הגורמים המגרירונות למדנו את המחלה ובעיקר את תחבמהלך השנים האח

ובכפוף לפרוטוקולים המקובלים בעולם ועל פי המלצות ה 

המענה האופטימלי לאטופיק הוא תהליך משלב טיפול רפואה

מוצרים לשינוי ושיפור איכות החיים של ו תמיכה, הכוונה, יעוץ, חב של ידע
להתמודד בזמן התקף ולשמר ולמנוע בזמן הפוגה כליםמתאים המקנה הווי 

צמצום שלהם ושל העוצמות שלהם ובטווח הארוך גם חסכון , ריווח של ההתקפים, התוצאה היא  לאורך זמן
  .בהוצאות

מנהלת קהילת לקוחות -אירית, מוזמנים בכל שאלה
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מיזם חברתי עסקי שמהווה מרכז ידע והדרכה להתמודדות עם אטופיק דרמטיטיס

אטופיק דרמטיטיס

המחלה  משלבת הבט גנטי

מנגנון המחלה מופעל כאשר העור בא במגע עם גורמים מגרים חיצוניים

הגורמים המגרים החיצוניים הם המקור העיקרי להתפרצות התקף של אטופיק של דרמטיטיס

על מנת לתת מענה לתהליך הפיזיולוגי  -טיפול פנימה

וטיפול החוצה

אין משחת קסמים או קרם פלאים 

לכל אחד מתאים תכשיר אחר ומינון אחר ואין מענה אוניברסאלי

ק הינה מחלה שהסימפטומים  מאוד מטרידים ומציקיםיאטופ

מתח רב לשגרת היום יום וליחסים המשפחתייםמכניסה 

חוסר האונים גורם לחוש חוסר אמון ברופאים ובמטפלים ולזוז 

במהלך השנים האח

ובכפוף לפרוטוקולים המקובלים בעולם ועל פי המלצות ה  

המענה האופטימלי לאטופיק הוא תהליך משלב טיפול רפואההמתווים כי 

חב של ידעמראנחנו מעניקים 
ווי ילואת ה בהם

התוצאה היא  לאורך זמן
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  צוות אטופיק קומ

  

3787000מיקוד  42ריחן 
  

  

  


