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Ben je bezorgd om je litteken en
wil je afwijkende littekenvorming
voorkomen? Dat is eenvoudig,
dankzij Scarban® C-Section
(Keizersnede) siliconenverband.

Scarban
C-Section
is effectief bij zowel
nieuwe als oude
littekens!

VERGOEDING
Littekenbehandeling met Scarban® siliconenverband wordt in
principe vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Of je recht
hebt op vergoeding, hangt af van je persoonlijke situatie.
Informeer daarom bij je behandelaar naar de mogelijkheden
of bestel direct op www.scarban.nl.

RECOVERY KIT
Scarban® C-Section (Keizersnede) siliconenverband wordt
geleverd in een speciale C-Section Recovery Kit.

Klinisch
bewezen

Deze handige doos bevat
naast het verzorgende
siliconenverband een
informatiebrochure met
gebruiksaanwijzing en
een milde zeep voor het
reinigen en onderhouden
van het siliconenverband.

Het meest geadviseerd
door specialisten!

Literatuurreferenties:
Ga naar www.scarban.nl voor:
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• Bestellingen
• Gebruikerservaringen
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NAAM INSTELLING

VESTIGINGSPLAATS

Omdat élk litteken zorg nodig heeft!
www.scarban.nl

Bij het zetten van de handtekening wordt tevens bevestigd dat de patiënt op de hoogte
is dat dit formulier wordt doorgezonden naar een derde partij (medisch speciaalzaak of
BAP Medical B.V.) voor het verwerken, controleren, declareren en verzenden van producten.
HANDTEKENING ARTS / VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

HANDTEKENING LEVERANCIER NA LEVERING
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Veilig en
duurzaam
Scarban is 100% veilig,
wasbaar en kan
langdurig gebruikt
worden
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DE JUISTE KEUZE NA
EEN KEIZERSNEDE

LITTEKENBEHANDELING
NA EEN KEIZERSNEDE

Vervaagt nieuwe én oude littekens
Verlicht klachten

Omdat élk litteken zorg nodig heeft!
www.scarban.nl

LITTEKENBEHANDELING
NA EEN KEIZERSNEDE

RECEPTFORMULIER
WAT DOET SCARBAN?
Scarban® C-Section (Keizersnede) siliconenverband verzorgt je
littekenhuid. Simpel gezegd vermindert Scarban® het vochtverlies vanuit het litteken. Je lichaam stopt met de ‘paniekreactie’
en het litteken komt tot rust. Door direct te starten met Scarban®
siliconenverband herstelt het litteken sneller en wordt de kans op
afwijkende littekenvorming (hypertrofisch of keloïd) vermindert.

Door een sneller herstel wordt je litteken:
Het kan zijn dat je gaat bevallen door middel van een operatieve
ingreep, een keizersnede. Dit kan een bewuste keuze zijn,
of een medische noodzaak. In alle gevallen krijg je te maken
met een buikwond die na genezing een litteken achterlaat.
Scarban® C-Section (Keizersnede) siliconenverband zorgt
ervoor dat de vorming van het litteken geminimaliseerd wordt.

• Vlakker
• Soepeler
• Minder rood

Minder verheven / verdikt
Minder pijnlijke huidspanning
Minder opvallend

Hierdoor vermindert
het siliconenverband
de kans op afwijkende
(hypertrofisch of keloïd)
littekenvorming

Of en wanneer je lichaam een
afwijkend (hypertrofisch of
keloïd) litteken ontwikkelt,
is helaas niet te voorspellen.
Dit hangt af van veel
factoren. Maar één van de
belangrijkste factoren is
bovenmatig vochtverlies
vanuit het litteken.

Je kan vertrouwen op de werking
van Scarban® siliconenverband.
De effectiviteit van siliconen
en Scarban® is klinisch en
wetenschappelijk bewezen.1

GRATIS
THUISBEZORGD?
DISTRIBUTIE@BAP-MEDICAL.COM / FAX 055-355 91 98
IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELEND ARTS / VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
Gegevens patiënt
NAAM VERZEKERDE

VOORLETTERS

BSN

GEBOORTEDATUM

POLISNUMMER
MAN

VROUW

ZORGVERZEKERAAR

ADRES

EXTRA: UV BESCHERMING
Een andere reden waarom Scarban® favoriet is bij professionals,
is de zeer hoge UV-bescherming (UPF 50).
De Europese richtlijn voor littekenbehandeling is heel duidelijk:
Houd je litteken uit de zon.2,3

PLAATS

Type behandeling

Behandeladvies
Dagelijks het siliconenverband dragen
conform gebruiksaanwijzing

Hypertrofisch litteken

Anders namelijk:

Keloïd litteken
Te verwachten hypertrofisch / keloïd litteken
n.a.v. een ingreep

Bij blootstelling aan de zon loopt je litteken risico op:
21 cm

POSTCODE

Behandelplan

6 cm

Na een operatieve ingreep stelt je lichaam alles in het werk
om de beschadigde huid zo snel mogelijk te herstellen.
Helaas verliest een beschadigde huid veel meer vocht dan
een gezonde huid.

Scarban
ondersteunt
littekenherstel

zoals jeuk, pijn
en roodheid

ZN-AANVRAAGFORMULIER

KLINISCH BEWEZEN

Siliconentherapie is daarmee één van de weinige klinisch
bewezen methoden om effectief afwijkende littekenvorming
tegen te gaan en om bestaande littekens te verminderen.
Niet voor niets wordt siliconentherapie genoemd in alle
huidige litteken behandelrichtlijnen.2-4

WAT IS EEN LITTEKEN?

Je lichaam reageert hierop met een ‘paniekreactie’ en gaat
de beschadigde huid verstevigen. Zo ontwikkelt zich meer
bindweefsel, oftewel: een litteken. In veel gevallen ontstaat
er zelfs een duidelijk zichtbaar, rood en
verdikt litteken (hypertrofisch of
keloïd).

Scarban
Vermindert
klachten

• Zonverbranding
• Permanente verkleuring

Littekens verbranden sneller

Diversen namelijk:

Verstrekking
1e verstrekking d.d.:

Donkerder worden van littekens

2e verstrekking d.d.:
Beoordeling t.b.v. de vergoeding

MEEST GEADVISEERD DOOR SPECIALISTEN
Scarban® siliconenverband wordt in Nederland niet voor niets
het meeste geadviseerd door (huid)professionals.

Met Scarban® siliconenverband bescherm je de kwetsbare
littekenhuid optimaal tegen de zon. Zonnen met Scarban®
adviseren wij niet. Maar je kunt met een gerust hart naar
buiten.

Professionals kiezen voor Scarban® vanwege:

• Kwaliteit
• Comfort
• Duurzaam

Het siliconenverband is wasbaar en gaat langdurig mee zonder aan kleefkracht te verliezen

Onderzoek
heeft aangetoond
dat na een operatie de kans op
een hypertrofisch litteken 50% is.5
Daarom heeft élk litteken zorg nodig!

Is de beoordeling van het litteken gedaan
door de arts of verpleegkundig specialist?

6 maanden
6 - 12 maanden

JA

JA

Scarban® bevat 100% medische siliconen
Het siliconenverband voelt heel zacht en prettig
aan dankzij de rekbare stoffen toplaag

JA

Geschatte behandelduur

Is er sprake van een ernstige aandoening
waarbij verpleegkundig specialist of arts
behandelaar blijft?
Is er sprake van gecompliceerde littekenzorg
met een behandelduur van langer dan
14 tot 21 dagen?

> 12 maanden
Lengte keizersnede (litteken)
Aantal cm:

Scarban product
ELASTIC siliconenverband
UPF

50

ZINUMMER

FORMAAT

STUKS PER VERP.

16580710

21 x 6 cm

1

AANTAL VERP.

Keizersnede (C-Section)
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