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Scarban® omvat een reeks van hoogwaardige producten voor de behandeling van 
littekens. 

Indicaties:
•  Scarban® is geïndiceerd voor de behandeling van nieuwe en bestaande keloïde en 
  hypertrofische littekens.

Omschrijving Scarban® producten:
- Zelfklevend siliconenverbanden voor littekenbehandeling op maat, leverbaar in een 
  Light versie en in een Elastic versie. 
- De Scarban® siliconenverbanden bestaan uit een 100% medische siliconengel, een 
  rekbare laag en een beschermende laag.
- Medische siliconenkledij en specifieke siliconenverbanden op maat voor 
  brandwonden, (plastische) chirurgie en dermatologie. De siliconenkledij bestaat uit 
  100% medische siliconengel en een rekbare polyamidestof. 
- Scarban®  Silicone Cleaning Soap, een reinigingsmiddel voor de Scarban® 

  siliconenverbanden.
- Scarban® Skin Lotion, een comfortverhogende emulsie voor de huid, met 
  verzorgende eigenschappen. 

Werking:
Scarban® siliconenverbanden versoepelen het litteken. Ook de roodheid van het 
litteken zal door deze verbanden verbeteren. Bovendien is Scarban® een ideaal 
verband om directe wrijving op de huid te voorkomen. Scarban® siliconenverband is 
niet steriel, klevend, wasbaar en is geschikt voor meervoudig gebruik. Niet op open 
wonden gebruiken. 

Gebruiksaanwijzing Scarban® siliconenverband:
- Knip het Scarban® siliconenverband in de gewenste vorm en grootte. Knip daarbij 
  ronde vormen en geen hoeken (fig. 1). Het beste resultaat krijgt u als het litteken 
  volledig bedekt, met een overlapping van ongeveer twee cm van de gezonde huid. 
- Maak het litteken en de huid er om heen goed schoon, vetvrij en droog (fig. 2).
- Trek de beschermfolie van het Scarban® siliconenverband (fig. 3).
- Plak de zelfklevende zijde van het Scarban® siliconenverband op het litteken (fig. 4). 
  Bouw het gebruik langzaam op zoals voorgesteld in het schema. 
- U kunt het Scarban® siliconenverband aanvullend vastplakken met een hechttape of 
  rekverband (fig. 5). 
- Bij het verwijderen van het Scarban® siliconenverband van de huid let u erop om 
  het siliconenverband niet steeds op dezelfde plaats te verwijderen. 
- Na het verwijderen van het Scarban® siliconenverband kunt u het bedekte 
  oppervlak van de huid inwrijven met een hydraterende crème zoals de Scarban® 

  Skin Lotion. 

Hoe gebruikt u Scarban® siliconenverband het best?
- Gebruik bij aanvang van de therapie het Scarban® siliconenverband gedurende 
  3 uur per dag. Bij een normaal en gunstig verloop (d.w.z. geen huidirritatie) 
  dient u de draagperiode met één uur per dag te verlengen tot u het Scarban® 

  siliconenverband maximaal 20 uur per dag draagt. Deze opbouwfase dient om uw 
  huid te laten wennen aan het effect van het siliconenverband. 
- Scarban® siliconenverband dient voor optimaal resultaat minimaal 8 tot maximaal 
20 uur per dag gedragen te worden. 

Gebruiksaanwijzing voor de Scarban® siliconenhandschoen:
- De Scarban® siliconenhandschoen wordt gedragen indien littekenvorming bestaat 
  op de hand of op de vingers. De werking van de siliconenhandschoen versoepelt de 
  huid en bevordert de beweeglijkheid van de gewrichten.
- Om de handschoen aan te trekken dient u de boord van de handschoen om te 
  vouwen. 
- Breng een dosis Scarban® Skin Lotion aan op de hand en in de handschoen en trek 
  deze aan. De Scarban® Skin Lotion bevordert eveneens de duurzaamheid van de 
  siliconenlaag. 
- In ieder geval nooit de handschoen aantrekken zonder een glijmiddel. 
- Draai na het aantrekken de boord van de handschoen terug. 

Onderhoud van het Scarban® siliconenverband:
- Wrijf het siliconenverband in met enkele druppels van de Scarban® Silicone 
  Cleaning Soap (fig. 6). De kleefkracht verdwijnt na contact met de Cleaning Soap of 
  water. Wrijf alle vuil er zo goed mogelijk af. 
- Spoel daarna overvloedig onder warm, stromend water (fig. 7). 
- In contact met water rolt het siliconenverband op (fig. 8).
- Om te drogen, leg het (opgerolde) siliconenverband op een droge theedoek met de 
  klevende zijde naar boven. 
- Na volledig uitdrogen ontrolt het siliconenverband zich vanzelf en komt de 
  kleef-kracht terug. 
- Gebruik het siliconenverband enkel als het volledig droog is.

Gebruiksduur:
Bij een gebruik volgens de voorschriften gaat het Scarban® siliconenverband Light 2 
tot 4 weken mee en het het Scarban® siliconenverband Elastic 4 tot 8 weken.

Waarschuwingen:
- Gebruik Scarban® siliconenverband NOOIT op open wonden!
- De Scarban® Skin Lotion en de Scarban® Silicone Cleaning Soap zijn speciaal 
  ontwikkeld om het comfort van de behandeling verder te verhogen. Gebruik NOOIT 
  andere zalven, crèmes, gels of lotions in combinatie met het Scarban®

   siliconenverband,  tenzij dit expliciet door uw arts is voorgeschreven. 
- Raadpleeg steeds uw arts bij huidirritatie of huidproblemen. 
- De Scarban® producten zijn enkel voor uitwendig gebruik.
- De Scarban® producten worden met hoge kwaliteitseisen geproduceerd. Indien het 
  Scarban® siliconenverband toch siliconen zou verliezen door slijtage aan de
  randen, kunt u de randjes zelf bijknippen. Kleef daarvoor het siliconenverband op 
  een plastiekfolie en knip de randjes bij. 
- Droog het Scarban® siliconenverband nooit in de zon of in de nabijheid van een
  warmtebron.
- De Scarban® producten zijn volledig veilig voor de behandeling van littekens bij 
  kinderen. Bewaar niettemin de Scarban® producten buiten het bereik van kinderen. 

Deze verpakking bevat:
1 of 2 stuks Scarban® siliconenverband en 50 ml Scarban® Silicone Cleaning Soap
(zie verpakking).

Made by/Manufactured by:

www.scarban.eu
B-9800 Deinze

Patent pending.
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