Epi-Derm ™
Epi-derm ™ is een zacht siliconen gel verband dat zelfklevend is aan één zijde, en gemakkelijk is toe te passen. Epi-derm ™ siliconen gel verband is de
meest effectieve, en beproefde methode van
litteken behandelingen
die vandaag de dag beschikbaar zijn. Alle EpiDerm ™ sheets kunnen zo nodig worden bijgesneden.
Xeragel™ Siliconen litteken zalf
De Xeragel™ tube heeft een inhoud van 10g 100% siliconen gel en is geschikt ter behandeling van keloïde en
hypertrofische littekens. Tevens is Xeragel™ geschikt ter
behandeling van welk litteken dan ook, Xeragel™ is gemakkelijk in het gebruik en nauwkeurig te doseren.
Doordat de siliconengel van de Xeragel™ in een kleine
tube zit kunt u therapietrouw uw litteken behandelen voor het beste resultaat. Door een klein
beetje Xeragel™ op uw
vinger aan te brengen
zijn ook lastig bereikbare
littekens te behandelen
met Xeragel™.
Tevens is Xeragel™ te gebruiken onder de make-up.
Pro-Sil™ Litteken behandelings stift
Prosil is de laatste innovatie van Biodermis.
Dit revolutionaire product verzorgt het littekenweefsel
met dezelfde littekenbehandelingstechnologie als Xeragel, maar dan in een zeer prettige, gemakkelijk aan te
brengen, niet plakkerige
applicatie.
Tevens is Pro-Sil™ te
gebruiken onder de make-up.
Ook kinderen voelen zich
prettig bij de Pro-Sil™
daar deze onopvallend te gebruiken is.

Epi-Derm ™ varianten
1 Sheet - EDGTNT-146
12 cm x 14,5 cm Ideaal voor de
behandeling van middelgrote
littekens
1 Sheet - EDGTNT-1116
28 x 40 cm Wordt vaak gebruikt ter
behandeling van grote littekens of
brandwonden.
1 Paar - EDGTNT-1112
3,5 x 30 cm Speciaal ontwikkeld
voor na een buikwandcorrectie of
keizersnede.
1 Paar - EMPTNT-1
32,0 x 9,6 cm Mamma anker Links
en Rechts die op maat geknipt
kunnen worden.
1 Paar - EACTNT-1
7,6 x 1,9 cm Tepelhof pleisters die
gemakkelijk op te brengen zijn en
comfortabel te dragen.
1 Strip - EDGTNT-1106
3,6 x 15 cm Na een buikwand correctie of andere ingreep waar een
korte pleister prima voldoet.
6 Stuks pleisters - EPTTNT-C
1,9 cm siliconen pleisters ter
behandeling van kleine littekens.
Mogelijke complicaties en waarschuwingen
Epiderm wordt afgeraden voor patiënten met medische problemen waardoor de siliconenlaag niet gebruikt zou kunnen
worden. Het gebruik van dit product wordt eveneens afgeraden voor patiënten met dermatologische problemen die
de integriteit van de huid verstoren op bedekte plaatsen.
Epiderm is niet geschikt voor het gebruik op open wonden.
Mocht zich uitslag voordoen, dan moet de siliconenlaag
gedurende twaalf (12) uur worden aangebracht, gevolgd
door twaalf (12) uur rust. Indien de uitslag dan nog bestaat,
de behandeling direct stopzetten.
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Wat zijn de Biodermis siliconen producten?

Veel gestelde vragen,

Biodermis siliconen producten zijn een medisch hulpmiddel dat effectief is voor het voorkomen en behandelen
van littekens. Biodermis siliconen producten maken littekens vlakker, zachter en minder zichtbaar. Daarnaast
vermindert het de roodheid, en jeuk van het litteken.

•

Biodermis siliconen producten kunt u pijnloos aanbrengen op het litteken. Biodermis siliconen producten zijn
verkrijgbaar als transparante siliconengel en dunne, flexibele siliconenpleisters. Siliconentherapie is de meest
gebruikte vorm van littekenbehandeling.
Hypertrofische littekens (zie foto)
Deze onstaan bij overproductie van fibrineweefsel door
bindweefselcellen in de huid, waardoor sterk verdikte
littekens ontstaan. Het zijn dikke, roze strengen en plaques op de huid die circa
3 weken na de verwonding onstaan en in een
periode van maanden tot
een jaar voortdurend dikker worden. Vooral de
huid boven het borstbeen,
de schouders, de nek en
de oren is geneigd tot de
vorming van deze hypertrofische littekens. Een aanleg
tot het vormen van deze littekens is vaak familiair- of rasKeloid litteken
Keloid-littekens zijn eigenlijk een bijzonder soort hypertrofische littekens. Terwijl gewone hypertrofische littekens beperkt blijven tot de plaats van de verwonding,
groeien keloiden over de grenzen van de verwonding
heen, en kunnen zo betrekkelijk grote huidgebieden bedekken.
Worden Biodermis producten volledig vergoed?
Ja. Indien Biodermis siliconenverband wordt voorgeschreven door een arts, heeft de patiënt in principe recht
op vergoeding. Hiervoor hebt u een door de arts ondertekend indicatie formulier nodig. Door het correct invullen
van het indicatie formulier van Zorgverzekeraars Nederland ziet u direct of Biodermis vergoed wordt. Vergoeding is ook afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw
zorgverzekeraar.
Voor vragen over vergoeding kunt u terecht op de website van Zorgverzekeraars Nederland, WWW.ZN.NL .

Wanneer kan er met Biodermis producten worden
begonnen?

Zodra de wond volledig gesloten is en eventuele hechtingen zijn verwijderd mag er met de Biodermis producten
begonnen worden.
•

Kunnen Biodermis producten de gevolgen van een
litteken volledig doen verdwijnen?

Nee, het litteken zal nooit volledig verdwijnen, wel vervagen. Biodermis producten verminderen bovendien de jeuk
en de pijn als gevolg van het litteken, tevens wordt door de
werking van Biodermis producten het litteken aanzienlijk
versoepeld. Voordeel hiervan is dat functionele beperkingen en 'trekpijnen' van het litteken verminderen.
•

Hoe lang duurt de behandeling met Biodermis producten?

De behandelingsduur is afhankelijk van het soort litteken. U
merkt het verschil reeds na enkele dagen. Afhankelijk van
het litteken kunnen zichtbare resultaten soms wat later optreden (tussen de 2 en 4 maanden). De totale behandeling
kan meerdere maanden duren, ook weer afhankelijk van
het litteken.
•

Zijn er verschillende modellen van formaten van de
Biodermis siliconenverbanden?

Het Biodermis assortiment bestaat uit verschillende diktes,
meerdere modellen en formaten. Tevens bevat het assortiment voorgesneden vormen voor gebruik op borst, buik,
rond de tepel enzovoort.
•

De Biodermis producten zijn te verkrijgen bij alle apotheken in Nederland. Mocht uw apotheek Biodermis niet op
voorraad hebben kan uw apotheek dit veelal de volgende
dag leveren.
Hoe het Biodermis siliconen verband te gebruiken?
1.

Maak het litteken en de huid eromheen goed
schoon, bij voorkeur met een hypoallergeen
schoonmaakmiddel.

2.

Haal de beschermfolie van het siliconen verband.

3.

Plak het siliconen verband op het litteken, indien
gewenst kunt u het verband vastzetten met drukverband of een epinet van Biodermis.

4.

Start met 4 uur per dag en bouw dit indien mogelijk
uit naar hele dagen, tussendoor reinigen kan nodig
zijn. (bijvoorbeeld na het sporten)

5.

Voor het reinigen van uw Biodermis siliconenverband gebruikt u een kleine hoeveelheid SilkClenz
waarna u het siliconenverband weer kunt plaatsen
op het te behandelen litteken, of de kunststof bewaarfolie.

6.

Afhankelijk van de intensiviteit van dragen en het
onderhouden van het siliconen verband is de levensduur van een Biodermis siliconen verband 28
tot 42 dagen.

Werken Biodermis producten ook op oude littekens?

Ja, Biodermis producten werken zowel op oude als recente
littekens. Waarbij de oude littekens worden bevochtigd en
versoepeld. Bij de recente littekens wordt het litteken minder vurig en verzacht.
•

Waar te verkrijgen

Hoe lang gaan de Biodermis siliconenverbanden
mee?

Indien de producten correct onderhouden worden, gaat de
inhoud van een verpakking 4 tot 6 weken mee. Als het siliconen verband niet meer zelf hecht aan de huid is deze aan
vervanging toe.

Voor meer informatie over de Biodermis producten kunt u
ook terecht op de website van QliniQ BV.
WWW.QLINIQMEDICAL.NL

