Jazvy?

PROFESIONÁLNA LIEČBA JAZIEV SILIKÓNOM

...ponúkame
vám viditeľné
a trvalé riešenie!

Prečo vznikajú jazvy?

Ako dlho sa jazvy hoja?

Jazvy vznikajú v dôsledku porušenia kože
po rôznych chirurgických zákrokoch, operáciách, popáleninách či inak spôsobených
ranách a sú prirodzenou súčasťou hojenia
kože.

Až 18 mesiacov od ich vzniku môžu jazvy
meniť svoj tvar a veľkosť, kým nadobudnú
konečnú podobu. Predpokladom spoľahlivej
a účinnej starostlivosti o jazvy je začať s ich
liečbou čo najskôr.

Aky mate typ jazvy?

o jazvach
FAKTY

Keloidné jazvy – jazvy prečnievajúce línie
rany. Sú hrubé, oblé, tvoria nepravidelné
zhluky jazvovitého tkaniva, ktoré sa šíri cez
hranice pôvodného zranenia. Často sú červené alebo tmavšie v porovnaní s okolitou
kožou.
Hypertrofické jazvy – vyvýšené jazvy. Tieto
jazvy sú zvyčajne červené, hrubé a tvrdé.
Často svrbia alebo bývajú bolestivé. Majú
tendenciu vystupovať nad úroveň okolitej
kože, pritom sa ale nerozširujú mimo oblasti
pôvodného zranenia, to znamená, že ich rast
obmedzujú rozmery rany.

Atrofické jazvy – preliačené jazvy. Vznikajú
ak sa rana nehojí správne a tvorí sa tak nedostatočné množstvo nového tkaniva. Výsledná
jazva je pod úrovňou okolitej kože, napr. jazvy
po akné alebo ovčích kiahňach.
Popáleniny – jazvy po popáleninách. Tieto
jazvy sa môžu líšiť v závislosti od stupňa
a hrúbky popáleniny. Zjazvené popálené
tkanivo sa môže časom začať sťahovať,
čo spôsobuje bolesť a nepríjemné ťahanie.

Liecba jaziev
Pri liečbe jaziev je veľmi dôležité uvedomiť si, že ak už jazva vznikla, nedá sa nikdy
úplne odstrániť. Váš lekár vám môže odporučiť návštevu dermatológa alebo
chirurga. V dnešnej dobe už existuje viacero spôsobov, ako sa dajú jazvy
ošetrovať a liečiť. Môže sa použiť buď laserová terapia, chirurgická úprava jazvy,
kortikosteroidové injekcie alebo lekársky silikón.

Liečba jaziev a silikón
Aplikácia lekárskeho silikónu predstavuje
bezpečnú a bezbolestnú metódu na liečbu
jaziev po uzatvorení a zahojení rany. Vzniknutú
jazvu už nikdy úplne neodstráni, tak ako ani
akákoľvek iná metóda. Pomôže jej však lepšie
splynúť s okolitým tkanivom a stať sa menej
viditeľnou. Tak ako na nové jazvy účinkuje
silikón aj na tie staršie, avšak je potrebné
zohľadniť, že priebeh liečby je zdĺhavejší a jej
efekt sa prejaví neskôr.
Aby sa jazvy mohli začať účinne hojiť, je
potrebné, aby bolo na ich liečbu vytvorené
ideálne prostredie. Lekársky silikón takéto
prostredie pre jazvy vytvára. Po nanesení

na pokožku prekryje celú jazvu a zabezpečí
ideálnu rovnováhu vlhkosti a maximálny prísun kyslíka. Jazva pod tenkou vrstvou silikónu
„dýcha“ a je prirodzene hydratovaná, čo napomáha k správnej tvorbe kolagénu a redukcii
tvorby jazvy.
Americká spoločnosť Biodermis ponúka
účinné riešenie na báze silikónu na prevenciu
pred vznikom hypertrofických (vyvýšených)
a keloidných (prečnievajúcich línie rany) jaziev
a ich efektívnu liečbu.
Vyberte si tú najvhodnejšiu formu:
1. Silikónové plátky EpiDerm Natural
2. Silikónový gél Xeragel
3. Silikónová tyčinka Prosil SPF 15

Tá najlepšia starostlivosť o vaše jazvy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % lekársky silikón
Výsledok liečby je viditeľný a trvalý
Liečba je bezbolestná
Znižuje sa riziko vzniku jaziev
Farba jazvy splynie s okolitou zdravou kožou
Jazvové tkanivo zmäkne
Vyvýšené jazvy sa sploštia
Vhodné aj pre deti a pacientov
s veľmi citlivou pokožkou
Bez alergénov, vôní a farbív

EpiDerm Natural
Silikónové plátky
Silikónové plátky EpiDerm Natural sú určené
na liečbu a prevenciu keloidných a hypertrofických jaziev na celom tele. Tenká tkanivová
vrstva telovej farby na povrchu plátku zabezpečuje lepšie splynutie s okolitou pokožkou
a zároveň chráni plátok pred poškodením a
spevňuje ho. Vďaka tejto tkanine je plátok
naviac chránený pred prilepením k oblečeniu.
Plátky sú tenké, mäkké a ohybné, výborne
priľnú k pokožke a pohodlne sa nosia.

Sú dostupné v rôznych tvaroch a rozmeroch,
strihateľné a po umytí znova použiteľné. Aplikácia plátkov je jednoduchá a pri správnom
používaní vydrží jeden plátok 2-3 týždne.
Tvary a rozmery plátkov sú prispôsobené
jazvám po malých chirurgických rezoch,
vybratí znamienok, rekonštrukcii a zväčšení
prsníkov, po abdominoplastike, C-sekcii,
veľkoplošných popáleninách a iných zákrokoch a poraneniach.

Xeragel

Prosil SPF 15

Silikónový gél

Silikónová tyčinka

Xeragel je vhodný na liečbu jaziev v oblasti tváre alebo na pohybom namáhaných
miestach. Má tekutú gélovú konzistenciu
a ľahko sa nanáša. Po nanesení vytvára na
jazve jemnú silikónovú vrstvu, čím zabezpečuje dokonalú hydratáciu. Gél je transparentný
a môže sa naňho nanášať make-up.
Balenie: 10 g tuba

Tyčinka Prosil SPF 15 má všetky výhody
silikónových plátkov a gélu. Jej najväčšou
prednosťou je pridaný ochranný faktor SPF 15,
ktorý chráni vaše jazvy pred slnečným žiarením. Balenie je maximálne praktické a zmestí
sa do každého vrecka bez rizika vytečenia.
Ďalšou výhodou je jednoduché a komfortné
nanášanie.
Balenie: 4,25 g tyčinka

Produkty
BIODERMIS

pre deti

ŠPECIÁLNE

EpiDerm CAMO

Prosil KIDS

Silikónové plátky

Silikónová tyčinka

EpiDerm Camo sú silikónové plátky s rozmerom 7 x 3 cm a farebným maskáčovým dizajnom v zelenej alebo ružovej farbe. Pôsobia
a liečia rovnako ako plátky EpiDerm Natural,
svojím farebným prevedením sú však atraktívnejšie pre deti, ktoré ich budú určite s obľubou nosiť.
Rozmer: 7 x 3 cm

Prosil KIDS je silikónová tyčinka, vhodná
pre citlivú detskú pokožku a určená špeciálne
na liečbu jaziev u detí. Vysoká praktickosť zabezpečí jednoduchú aplikáciu aj pre samotné
deti. Tyčinka vytvorí na jazve jemnú ligotajúcu
sa ochrannú vrstvu odolnú aj voči detským
hrám.
Balenie: 4,25 g tyčinka

Vysledky
PRED

PO

Starostlivosť o jazvy
a spôsob ošetrenia
Produkty na jazvy od spoločnosti Biodermis
nevyžadujú žiadnu špeciálnu starostlivosť.
Ako však každá rana, aj tá zahojená už v podobe jazvy, musí byť pravidelne umývaná, aby
sa odstránili všetky nečistoty a nebránili tak
účinnej liečbe. Preto odporúčame jazvy pred
aplikáciou produktov Biodermis umyť umývacím roztokom Silque Clenz, ktorý zabezpečí
čisté prostredie medzi jazvou a silikónovou
vrstvou. Balenie: 28,4 ml tuba
Lekársky silikón vo forme, ktorá vám najviac
vyhovuje, odporúčame na jazvu aplikovať
minimálne na 12 hodín denne po dobu
8 – 12 týždňov. Po dvanástich hodinách
odporúčame jazvu a plátok EpiDerm Natural
umyť umývacím roztokom Silque Clenz,
nechať voľne vysušiť a následne znova nalepiť.
Xeragel a Prosil odporúčame na jazvu
nanášať niekoľkokrát denne podľa potreby.
Produkty sa nesmú používať súčasne.

O spoločnosti Biodermis
Pred viac ako 30-timi rokmi spôsobila americká
spoločnosť Biodermis revolúciu na trhu v oblasti
liečby jaziev. Dermatológom a plastickým chirurgom
na celom svete predstavila jedinečnú technológiu
liečby jaziev lekárskym silikónom. Dodnes si udržiava
stabilné postavenie lídra na trhu prostredníctvom
kvalitných produktov a neustálych inovácií.
Aplikovanie silikónu je osvedčená, často využívaná a
jediná klinicky preukázaná metóda na liečbu keloidných a hypertrofických jaziev. Produkty spoločnosti
Biodermis vám ponúkajú kompletný balíček silikónovej starostlivosti o jazvy, ktoré vznikli poranením, popálením alebo po rôznych chirurgických zákrokoch.
www.biodermis.com

Informujte sa vo svojej lekárni.
Distribútor:
Siklienka s.r.o.
www.siklienka.sk
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