Een litteken kan je
leven vergallen!
Hoe kan je dit vermijden?

?

Je hebt waarschijnlijk heel
wat vragen.
Je hebt een litteken ten gevolge
van een ongeval of operatie.
Wat kan je eraan doen?
Wist je dat heel wat mensen niet tevreden zijn met
het uitzicht van hun litteken?
Wist je dat het proces van littekenvorming twee jaar
of langer kan duren en dat je, vooral in de eerste
maanden, de evolutie gunstig kan beïnvloeden?

Het is beter om er nu aan te
denken en het risico op
abnormale littekenvorming
te beperken?
Voorkomen is beter dan genezen!
Als je niet wilt dat je litteken:
1 dikker wordt,
2 donkerrood blijft,
3 pijn doet of jeukt,
4 de beweeglijkheid van een gewricht beperkt,
raadpleeg dan je arts.
Om het risico op abnormale littekenvorming te
beperken en om een zo mooi mogelijk effect te
bekomen, wordt aangeraden om siliconengel of een
siliconensheet aan te brengen. Volgens de internationale
aanbevelingen wordt een behandeling met siliconen als
referentie beschouwd bij het voorkomen van abnormale
littekens.1,2

Je litteken doet pijn en jeukt?
Dermatix® zal onder meer:
• de jeuk verminderen,
• de pijn verlichten,
• de roodheid verminderen,
• de dikte verminderen.

Je wilt geen zichtbaar verband dragen?

Geen probleem, Dermatix® Gel is een onzichtbare
transparante gel. Je kan de gel op zichtbare lichaamsdelen aanbrengen, zonder dat het opvalt.

Je wilt niet dat men je litteken ziet?
Geen probleem, je kan make-up over de Dermatix®
Gel aanbrengen om je litteken te camoufleren.

Je litteken bevindt zich op een lichaamsdeel
dat door je kleding wordt bedekt?
Je kan Dermatix® Silicone Sheet Fabric
gebruiken, een siliconensheet met
zijdeachtige stof dat optimaal comfort
biedt onder kleding. Je hoeft geen
verband aan te brengen.

Je hebt een groot litteken
(groter dan 10 cm)?
Naast Dermatix® Gel, bestaan er siliconensheets die je op de maat van
je litteken kan knippen: Dermatix®
Silicone Sheet Clear of Fabric. DEZE
SILICONENSHEETS ZIJN HERBRUIKBAAR
(gedurende minstens 5 weken).

Dermatix Gel,
is gemakkelijk te
gebruiken!
®

Het is heel belangrijk om de gel dagelijks te
gebruiken gedurende minstens 3 maanden.
Het kan inderdaad enige tijd duren voordat de
resultaten zichtbaar zijn, wat niet betekent dat de
gel niet werkt. Het beste resultaat wordt verkregen
door de gel regelmatig en dagelijks aan te brengen.

StAp 1

Dermatix® Gel tube 15 g • CNK code 2104-669

2 x per dag,
‘s ochtends en ‘s avonds,
gedurende minstens 3 maanden

Reinig de te behandelen zone
met water en zachte zeep.
Dep droog met een propere doek.

StAp 2
Knip het puntje van de tube.
Breng een zeer dunne laag
Dermatix® Gel aan onmiddellijk
nadat de wond genezen is,
en wrijf in.

StAp 3
Laat 4 tot 5 minuten drogen.
Verwijder indien nodig
het teveel aan gel
dat niet opgedroogd is.

VOORZORGEN
Dermatix® mag niet op open of verse wonden
worden aangebracht. Dermatix® mag niet in contact
komen met slijmvliezen of te dicht bij de ogen worden
aangebracht. Dermatix® mag niet worden gebruikt
op huidpreparaten op basis van antibiotica of andere
behandelingen en/of producten voor de huid.
Dermatix® mag enkel op zuivere, droge huid worden
aangebracht. Dermatix® kan vlekken veroorzaken op
kleding als het niet volledig droog is.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Dermatix Silicone Sheets
®

Het is heel belangrijk om de siliconensheet dagelijks
te gebruiken gedurende minstens 3 maanden. Het kan
inderdaad enige tijd duren voordat de resultaten
zichtbaar zijn, wat niet betekent dat de sheet niet werkt.
Het beste resultaat wordt verkregen door de sheet regelmatig en dagelijks aan te brengen.
®
Dermatix Silicone Sheet kan op maat gesneden worden
zodat het past op de meeste littekens.

1 x dag
GEDURENDE 12 TOT 23 UUR 
GEDURENDE MINSTENS 3 MAANDEN

StAp 1
Reinig de te behandelen zone
met water en zachte zeep.
Dep droog met een propere doek.

Dermatix
Dermatix
Silicone Sheet Clear Silicone Sheet Fabric

StAp 2

4 x 13 cm • CNK code 2433-480

4 x 13 cm • CNK code 2433-498

13 x 13 cm • CNK code 2434-710

13 x 13 cm • CNK code 2434-744

13 x 25 cm • CNK code 2434-728

13 x 25 cm • CNK code 2434-751

20 x 30 cm • CNK code 2434-736

20 x 30 cm • CNK code 2434-769

®

Verwijder de beschermla(a)g(en) en bewaar ze.
®
Plaats Dermatix Silicone Sheet
met de kleefzijde naar beneden,
rechtstreeks op de te behandelen
zone. De siliconensheet moet iets
groter zijn dan het litteken.

®

StAp 3
Minimaal 12 u. en maximaal 23 u. op zijn plaats houden.

StAp 4

®

®

Het litteken en beide kanten van de Dermatix
Silicone Sheet minimaal eenmaal per dag reinigen
®
met zachte zeep en water. Spoel de Dermatix
Silicone Sheet grondig af en laat deze drogen
vooraleer u hem weer aanbrengt.

Iedere Dermatix Silicone Sheet Clear kan gebruikt wor®
den tot maximaal 5 weken terwijl iedere Dermatix
Silicone Sheet Fabric tot maximaal 6 weken kan ge®
bruikt worden. Bewaar de Dermatix Silicone Sheet op
de beschermlaag als u hem niet gebruikt.
®
Dermatix Silicone Sheet kan bij kinderen gebruikt
worden.

VOORZORGEN
®

Dermatix mag niet op open of verse wonden worden
aangebracht.
®
Dermatix mag niet worden gebruikt op huidpreparaten
op basis van antibiotica of andere behandelingen en/
®
of producten voor de huid. Dermatix mag enkel op
zuivere, droge huid worden aangebracht.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Voor meer informatie zie
www.dermatix.net
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