
מהי צלקת?
צלקת היא הפרעה בתהליך ריפוי של פצע.

ישנם פצעים שעם הזמן משאירים צלקת לבנה ושטוחה שאינה 
מהווה בעיה.

מצד שני פצעים עמוקים במיוחד יכולים ליצור צלקת אדומה 
ומוגבהת שעלולה לגרום לבעיות ואי נוחות. פצעים עמוקים אלו 

עלולים להיגרם  לדוגמא מניתוחים כירורגים, כוויות ונשיכות 
רציניות.

אלו סוגי צלקות יש?
צלקות רגילות

צלקות רגילות מאופיינות ע"י העובדה שאינן מוגבהות ואינן אדומות 
אך יכולות להציק ו/או להכאיב.

צלקות היפרטרופיות
צלקות היפרטרופיות מאופיינות בצבע אדום חד, הן עבות וקשיחות, 

מוגבהות מעבר לעור ולעיתים קרובות מציקות וכואבות. הצלקת 
תחומה לגבולות הפצע.

צלקות קלואידיות
צלקת קלאודית מאופיינת בראש ובראשונה בעובדה שהיא יוצאת 

מגבולות הפצע. בנוסף, לצלקות אלו יכול להיות צבע אדום בהיר או 
סגול.

השלכות הצלקת
בנוסף להיבט הקוסמטי, לצלקת השלכות לא נעימות כמו 

כאבת עקצוץ, אדמומיות והצטברות נוזלים.
תלוי במיקום הצלקת בגוף )באזור מפרקי למשל(, צלקות 

יכולות לדרום להגבלה בתנועה.
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סקארבן טיפול אידיאלי בצלקות
חבישת סיליקון סקארבן ניתנת לשימוש בצלקות 

היפרטרופיות וקלואידיות ישנות וחדשות.במקרה של פצע 
סגור חדש, סקארבן יכול לשמש כטיפול מניעתי להתפתחות 

צלקות היפרטרופיות או קלואידיות.
סקארבן מכיל 100% סיליקון רפואי וחומר אלסטי

כעיקרון, ניתן לטפל בצלקות בעזרת חבישת סקארבן ללא 
קשר לגורם, המיקום בגוף וממדי הצלקת

חבישת הסיליקון סקארבן קלה לניקוי עם סבון הניקוי 
שמצורף לאריזה. סבון זה שומר על מצב החבישה ומאריך 

את אורך חייה.
חבישת סקארבן פותחה בשיתוף עם מספר אוניברסיטאות 

ובתי חולים בהולנד, בלגיה, גרמניה וצרפת.
סקארבן ג'ל מומלץ לצלקות קטנות )לדוגמא לאחר ניתוח או 

טיפול בפנים( 

שאלות ותשובות
מתי ניתן להתחיל הטיפול בסקארבן?

ניתן להתחיל את הטיפול בסקארבן לאחר שהפצע נסגר 
לחלוטין.

האם חבישת סיליקון סקארבן תעלים לחלוטין את 
הצלקת?

לא, צלקת לעולם אינה נעלמת לחלוטין. לעומת זאת חבישת 
סיליקון סקארבן מרככת את העור בצורה משמעותית 

ומפחיתה את הפרשי הצבעים בין הצלקת לעור

כמה זמן נערך הטיפול בחבישת סיליקון סקארבן?
זמן הטיפול תלוי בסוג הצלקת. תרגיש בהבדל כבר לאחר 

מספר ימי טיפול. שינוי משמעותי מושג בין 2-4 חודשים. זמן 
הטיפול יכול להמשך מספר חודשים.

האם החבישה עובדת על צלקות ישנות?
כן, חבישת סיליקון סקארבן עובדת על צלקות ישנות כמו 
גם על חדשות. החבישה מרככת ומשמנת צלקות ישנות. 

בצלקות חדשות לחבישה השפעה חיובית על תהליך 
ההבשלה. 

האם יש מספר סוגים ופורמטים של חבישת סיליקון 
סקארבן?

סקארבן מכיל מגוון רחב של עוביים ופורמטים .בנוסף 
לצורות המרובעות הרגילות ישנן צורות מיוחדות לשימוש 

באף, פה, חזה בטן וכו'.

כמה זמן ניתן להשתמש באותה חבישת סיליקון של 
סקארבן?

במידה והמוצר מתוחזק בצורה נאותה, אריזה אחת יכולה 
לשמש בין 4-8 שבועות. כשהחבישה כבר אינה נדבקת, 

חייבים להחליפה.

באיזו תדירות יש להשתמש בסיליקון ג'ל של סקארבן?
ניתן למרוח את סילקון ג'ל של סקארבן בין 3-4 פעמים ביום. 

יש לקחת בחשבון שסילקון ג'ל של סקארבן מאוד מרוכז כך 
שדרושות כמויות קטנות.

הדרך להתרגל לחבישהכיצד להשתמש בחבישה?
בכדי להרגיל את העור לסקארבן, בהתחלת הטיפול יש צורך 

להשתמש בחבישה בהדרגה.ביום הראשון, יש לחבוש את 
חבישת סיליקון סקארבן למשך 3 שעות, בכל יום להוסיף 

שעה נוספת עד למקסימום של 20-24 שעות ביממה )ראה 
הטבלה למטה(
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להמשיך לחבוש בסקרבאן 
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