
  . סידרה של מוצרים באיכות גבוהה לטיפול בצלקות–ן סקארב
  : התוויות

 .ן מומלץ לטיפול בצלקות היפרטרופיות וקלאודיות קימות וחדשותסקארב •

 . וקלואידיותתהיפרטרופיומניעת היווצרות צלקות  •

 .כוויות בצלקות כתוצאה מטיפול •
  

  :סקארבן המוצר  תאור

חבישה ו) Light(ה קלחבישה ,זמינות בשתי צורות, לטיפול בצלקותך ניתנות לחיתוו נדבקות סיליקון חבישות •

 ).Elastic(ה גמיש

 . מגנותושכבותסיליקון רפואי בשכבות גמישות ) gel( תקריש 100%ן בנויה מ חבישת הסיליקון סקארב •

 םלאסטייניתוחים פ, הלבשת סיליקון רפואי וחבישות סיליקון מיוחדות הניתנות לגזירה לגודל המתאים לכוויות •
) סוג של חומר סינתטי(  תקריש של סיליקון רפואי ופוליאמיד100%הלבשות הסיליקון מיוצרות מ .  עור יוניתוח

 .גמיש

 .חומר ניקוי לניקוי חבישות הסיליקון,  סבון לניקוי הסיליקוןסקארבן •

 .תחליב להגברת האמולסיה לעור בעל תכונות טיפוליות,  תחליב לעורסקארבן •
  

  :פעילות

 אידיאלית סקארבןחבישת , בנוסף.  גורמות לצלקות להתרכך ומורידות את אדמומיותןסקארבןשות סיליקון חבי •
 .למניעת שפשוף ישיר על העור

אין להשתמש .ניתנות לרחצה ומתאימות לשימוש חוזר, נדבקות,  אינן סטריליותסקארבןחבישות סיליקון 
  .בחבישות בפצעים פתוחים

  
  :ת סיליקוןחביש בסקארבןדרך השימוש 

 ).1תמונה מס (.חתוך בצורה מעוגלת ללא פינות חדות. חתוך את סקארבן חבישת הסיליקון בצורה ובגודל הרצויים •
 .מ מהעור הבריא" ס2מרביות מושגות כשהצלקת מכוסה כולה והחבישה מכסה כ תוצאות 

 )2ס תמונה מ(יש לוודא שהם יבשים ולא משומנים , נקה טוב את הצלקת ואת העור סביבה •

 )3תמונה מס (משוך את  הרדיד המגן מחבישת הסיליקון סקארבן  •

הדבק את החבישה בהדרגה על ). 4תמונה מס (מקם את הצד הדביק של חבישת הסיליקון סקארבן על הצלקת  •
 .הצלקת כפי שמראה הציור

 )5תמונה מס .  סקארבן בעזרת רצועת הדבקה או תחבושת אלסטיתןניתן לשמור את חבישת הסיליקו •

 .יש לשים לב להסיר את החבישה מאותו מקום בכל פעם, בעת הסרת חבישת הסיליקון סקארבן •

 .שטח הכיסוי בקרם לחות כגון סקארבן קרם לעורניתן למרוח את , לאחר הסרת חבישת הסיליקון סקארבן •
  
  

 
  

  :בן חבישת סיליקוןהדרך הטובה לשימוש בסקאר

הארך ) ללא גירוי בעור(בטיפול רגיל .  שעות ביום3השתמש בסקארבן חבישת סיליקון למשך , בהתחלת הטיפול •
יש להאריך את זמן החבישה . שעות ביממה20את משך הטיפול בשעה אחת כל יום עד להגעה למקסימום של 

 .בהדרגה כדי לתת לעור להתרגל  להשפעת חבישת הסיליקון

 .עות ביום ש20 שעות ביום ולא יותר מ 8יש להשתמש בסקארבן חבישת סיליקון לפחות ,תאופטימאליוצאות לתו •
  

  :דרך השימוש בסקארבן כפפות סיליקון

פעילות כפפות הסיליקון גורמת לעור . משתמשים בסקארבן כפפות סיליקון, בצלקות בידיים או באצבעות •
 .להתרכך ולתנועתיות של המפרקים

 .הכפפהקפל לאחור את קצוות , פפהלהלבשת הכ •

סקארבן תחליב לעור אף  מאריך את אורך . ובתוך הכפפה ולבש אותה שים מעט סקארבן תחליב לעור על היד •
 .החיים של שכבת הסיליקון

 . חומר סיכוך בכל מקרה אין ללבוש את הכפפה ללא •

 .סובב את קצוות הכפפה חזרה למקומה, לאחר לבישת הכפפה •
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  :וקה של סקארבן חבישת סיליקוןתחז

). 6תמונה מס (על החבישה ) שאינו מכיל אלוורה–או כל סבון טבעי  (לניקוי   מספר טיפות של סקארבן סבוןמרח •
 .הסר את הלכלוך ככל שניתן. או עם מיםסבון הניקוי  לאחר מגע עם נשחקתעוצמת הדבק 

 )7תמונה מס . (שטוף ביסודיות בעזרת מים זורמים חמימים •

 )8תמונה מס (חבישת הסיליקון מסתלסלת במגע עם מים  •

 .על מגבת קטנה כשהצד עם הדבק כלפי מעלה) המסולסלת(הנח את חבישת הסיליקון , בכדי לייבש את החבישה •

 .היא מתיישרת בעצמה ועוצמת הדבק חוזרת, כאשר החבישה יבשה לגמרי •

 .השתמש בחבישת הסיליקון רק לאחר שהיא יבשה לחלוטין •
  

  
  

  זמן השימוש

 שבועות 2 ל 1בין )  Light(אורך החיים של סקארבן חבישת סיליקון  קלה , כשמשתמשים בהתאם להוראות •

 . שבועות8 ל 4בין ) Elastic( גמישה ןוסקארבן חבישת סיליקו
  

  אזהרות

 !פצעים פתוחיםבאין להשתמש בסקארבן חבישת סיליקון  •

 .ר וסקארבן סבון לניקוי פותחו במיוחד להגביר את נוחות הטיפולסקארבן תחליב עו •

אלא ,  עם סקארבן חבישת סיליקון) שאינו סקארבן(או בתחליב אחר ) gel(תקריש , קרם, אין להשתמש במשחה  •
 .עם נרשם על ידי הרופא שלך

 . בעור או כל בעיית עורםיש להתייעץ תמיד ברופא בנוגע לגירויי •

 .דים לשימוש חיצוני בלבדמוצרי סקארבן מיוע •

ניתן לקצץ אותן על , במידה וסקארבן חבישת סיליקון נשחקה בקצוות. מוצרי סקארבן עומדים בסטנדרטי איכות •
 .ידי חיבור חבישת הסיליקון לרדיד פלסטיק וקיצוץ הקצוות

 .אין לייבש את סקארבן חבישת סיליקון תחת השמש או כל מקור חום אחר •

 .בכל מקרה יש להרחיק את סקארבן מילדים, לשימוש בצלקות אצל ילדיםמוצרי סקארבן בטוחים  •
  

  :האריזה מכילה

 )ראה אריזה(ל סקארבן סבון לניקוי  " מ3 סקארבן חבישת סיליקון ו 4 או 1 •
  

  :                     משווק על ידי                     : על ידי                                 מיובא            :מיוצר על ידי                  

 מ"                                      נובולוג בעמ"דוייס בעמ                                            NVטריקולסט  •
  1-800-25-25-40לפון ט                                1-700-70-10-27                                           53אומגנגסטרט 

                                                      ישראל3728ד .ל מונד תת                                                    9800דיינז 
  . ישראל                                                         .בלגיה
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