Professionele littekenbehandeling

Gebruiksaanwijzing
Praktische tips
Scarban® is effectief bij zowel oude als nieuwe
littekens (hypertrofie/keloïd).

Stap 1

Stap 2

Indien nodig kan het Scarban® siliconenverband
in de juiste maat geknipt worden.
Zorg ervoor dat 2 cm rondom het litteken
bedekt is met siliconen.

Voor een goede kleefkracht en duurzaamheid van
Scarban® siliconenverband is het raadzaam om de
haren rondom de littekenlocatie te verwijderen.
Reinig en droog de huid vóór het aanbrengen van
het verband goed.

Stap 3

Stap 4

Verwijder de beschermfolie van het
Scarban® siliconenverband.

Breng de klevende zijde van het
Scarban® siliconenverband aan op het litteken
(niet op een open wond).

Stap 5

Stap 6

Fixeren: Eventueel kan het Scarban®
siliconenverband nog gefixeerd worden met een
hecht- of rekverband (is normaliter niet nodig).

Reinigen: Voor een goede hygiëne en om de
kleefkracht te behouden dient het Scarban®
siliconenverband dagelijks gereinigd te worden
(bijvoorbeeld tijdens het douchen).
Wrijf het verband in met enkele druppels Scarban®
Silicone Cleaning Soap of een neutrale zeep.

Stap 7

Stap 8

Afspoelen: Spoel het Scarban® siliconenverband
goed af onder lauw stromend water zodat al het
vuil en zeepresten verwijderd zijn.

Drogen: Laat het Scarban® siliconenverband
drogen (kleefzijde naar boven) op een droge,
pluisvrije en schone ondergrond. Tijdens het
drogen rolt het verband zich vanzelf weer uit en
komt de kleefkracht geleidelijk terug. Hierna kan
Scarban® opnieuw aangebracht worden.

Voor het beste resultaat is het belangrijk om de
Scarban® siliconenverbanden elke dag, voor ten
minste 12 opeenvolgende uren, op het litteken
te dragen.
Littekenherstel kost tijd. Het voorkomen of 		
behandelen van littekens met Scarban® duurt 		
minimaal 3-6 maanden.
Gebruik Scarban® alleen na volledige wondsluiting en nadat hechtingen en korstjes zijn
verdwenen.
Gebruik Scarban® zolang het litteken verheven is,
rood is of klachten geeft.
In zeldzame gevallen kan de huid overgevoelig
reageren (huidirritatie) op een siliconenbehandeling.
Stop de therapie totdat de huid weer rustig is.
Start opnieuw met de behandeling en laat de huid
langzamer aan het verband wennen (elke dag één
uur langer).
Bij correct gebruik en onderhoud biedt elke
Scarban® verpakking zes tot acht weken littekentherapie.
Het is te adviseren om een goede hydraterende
littekencrème (bijvoorbeeld ALHYDRAN medische
crème) te gebruiken als Scarban® niet gedragen
wordt.
Bij zwemmen of intensief sporten dient het
Scarban® siliconenverband tijdelijk te worden
verwijderd. Breng het verband opnieuw aan na
de activiteit.
Bescherm het litteken tot één jaar na wondsluiting
tegen schadelijke UV-straling. Blootstelling aan de
zon kan versnelde zonverbranding en permanente
verkleuring van het litteken veroorzaken.
Scarban® siliconenverbanden bieden standaard
zeer hoge UV-bescherming.

Omdat élk litteken zorg nodig heeft!
scarban.nl | scarban.be

Gebruiksaanwijzing hand- en vingerlijn

Vingertape

Vinger*

Hand**

Superelastische siliconentape (30 x 2,5 cm)
om een vinger rondom (circulair) te
behandelen. Altijd aan het uiteinde
van de vinger starten en richting het
lichaam (hart) toewerken. Zorg voor
een gelijkmatige drukverdeling.
Druk zorgt ook voor een aanvullende
littekenbehandeling.

Stap 1: Wrijf de vinger die behandeling
behoeft, in met een crème
(bijvoorbeeld ALHYDRAN medische crème),
zodat deze makkelijk in de siliconenvinger
(dus niet de drukkous) glijdt.

Stap 1: Wrijf de hand (vooral de vingers)
die behandeling behoeven, in met een crème
(bijvoorbeeld ALHYDRAN medische crème).
Hierdoor glijdt de hand makkelijk in de
Scarban® siliconenhandschoen.

Stap 2: Trek de Scarban® drukkous voorzichtig
met heen-en-weergaande bewegingen
over de siliconenvinger heen.
De drukkous zorgt voor een aanvullende
littekenbehandeling.

Stap 2: Sla de boord van de Scarban® siliconenhandschoen naar buiten om. Bij het aantrekken
van de handschoen worden de vingergedeelten
voorzichtig met heen-en-weergaande
bewegingen over de vingers getrokken.

Stap 3: Bij het uittrekken van de Scarban®
Vinger, haal je eerst de drukkous van de
aangedane vinger (van onder naar boven).
Vervolgens wordt de siliconenvinger
voorzichtig verwijderd.

Stap 3: Als de handschoen volledig aan is,
wordt de boord weer teruggeslagen.
Bij het uittrekken van de Scarban®
Handschoen wordt de boord naar buiten
omgevouwen. Trek voorzichtig aan de vingertoppen en verwijder rustig de handschoen.

Webspace

Speciaal voorgevormd dik en elastisch
siliconenverband voor gebruik tussen
duim- en wijsvinger (webspace).
Afmeting: 10,5 x 4 cm.
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Vinger* - Indien gewenst is de Scarban® Vinger op lengte te knippen (maak dan gebruik van de streepmarkering op het product).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor het reinigen van de Scarban® Vinger.
Hand* * - De Scarban® Handschoen kan gebruikt worden om een volledige hand te behandelen, bijvoorbeeld na brandwonden.
- Gebruik de Scarban® Handschoen gedurende de nacht, of dag- én nacht (minimaal twaalf uur).
- Zorg dat de handschoen volledig intact is (knip niet in de handschoen).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor het reinigen van de Scarban® Handschoen.
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