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SILIKÓNOVÝ GÉL NA LIEČBU JAZIEV
Silicone Scar Gel je ľahký samozasychajúci gél zvláčňujúci, zjemňujúci 
a  vyrovnávajúci jazvy. Silicone Scar Gel zabraňuje svrbeniu 
a minimalizuje odlišné zafarbenie jaziev. 

Silicone Scar Gel efektívne pôsobí na:
–  staré a nové hypertrofické a keloidné jazvy po chirurgických 

zákrokoch, ranách, popáleninách a úrazoch
– zjemnenie a sploštenie vytvorených jaziev
– redukciu začervenania a odlišného zafarbenia v oblasti jaziev 
– zníženie svrbenia a podráždenia

Silicone Scar Gel je vhodný na všetky typy a farby pokožky. 

POUŽITIE:
Pred aplikáciou musí byť pokožka čistá a suchá. 2 × denne naneste 
veľmi tenkú vrstvu gélu a  počkajte, kým zaschne. Pre dosiahnutie 
optimálneho výsledku ponechajte Silicone Scar Gel na koži 24 
hodín. Po zaschnutí môžete aplikovať kozmetické alebo opaľovacie 
prípravky. Ak gél nezaschne do 4 – 5 minút, bola nanesená príliš hrubá 
vrstva. Zotrite prebytočný gél a vyčkajte do úplného zaschnutia.

Silicone Scar Gel je plne biokompatibilný a  je možné ho bez 
komplikácií použiť aj u detí s citlivou pokožkou.

OBSAH: 
vzduchotesná nádobka 15 ml

Silicone Scar Gel je možné použiť po vybratí stehov a uzatvo-
rení rany.
Doporučená doba použitia je 90 dní. Skutočná doba použitia 
sa môže líšiť v závislosti na typu jazvy a veku pacienta. 

Silicone Scar Gel rýchlo zasychá a vytvára tenký prispôsobivý 
silikónový film vo forme druhej kože, ktorý je priedušný no 
vodoodolný. Silicone Scar Gel spoľahlivo priľne k  vrchnej 
vrstve pokožky v mieste jazvy, ktorú chráni pred fyzikálnymi, 
chemickými a  mikrobiálnymi vplyvmi a  napomáha jej 
hydratácii. To umožňuje prirodzené vyzretie jazvy pomocou 
normalizovaných cyklov kolagénovej syntézy a  zlepšuje 
fyziologický a kozmetický stav jazvy.

Distribúcia pre SR:

SILICONE SCAR GEL

Versium, s.r.o. tel.: 02/50 100 993
Trenčianska 47 e-mail: info@versium.sk
821 09 Bratislava www.versium.sk

Dostanete v lekárňach alebo priamo u nás.
Viacej na www.versium.sk

m e d i c a l  p r o d u c t s

 Haromed bvba, Belgicko 



BARIÉROVÝ GÉL NA OCHRANU POKOŽKY
SURGBARRIER® je odolný bariérový gél bez tukov a parfumovanej 
zložky vytvárajúci jemnú viskóznu zvlhčujúcu protektívnu vrstvu. 
Gél chráni citlivú pokožku pred pôsobením telesných  tekutín, 
transepidermálnou stratou prirodzenej vlhkosti a tiež pred 
mechanickým poškodením. Zabraňuje jej popraskaniu a vysušeniu.

Gél SURGBARRIER® je vhodný pre každodenné použitie, dobre priľne na suchú 
aj vlhkú pokožku. SURGBARRIER® je vodoodolný, nie je ho preto potrebné 
často aplikovať. 

SURGBARRIER® chráni kožu pred:

– exsudátom z rán
–  močom a stolicou (akútnou/chronickou inkontinenčnou 

dermatitídou)
– tráviacimi tekutinami
– trením a šmýkaním (súčasť prevencie dekubitov)

SURGBARRIER® tiež ochraňuje pokožku pred vplyvom radiácie 
a zabraňuje jej macerácii.

POUŽITIE:
Pred použitím gélu SURGBARRIER® pokožku očistite a osušte.
Naneste menšie množstvo gélu (veľkosti hrášku) a rozotrite 
na postihnuté miesto. Podľa potreby opakujte. Pokiaľ je koža 
pocitovo mastná, použili ste veľa gélu. Znovu aplikujte podľa 
potreby v závislosti na indikácii. Tubu s aplikátorom je možné 
ľahko uzavrieť a otvoriť.

SURGBARRIER® je vhodný pre dojčatá a väčšie deti.

OBSAH: tuba 30 ml

SURGBARRIER®

HOJIVÝ MEDICÍNSKY KRÉM S ALOE VERA
Krém s  hydrofilnými vlastnosťami, špeciálne navrhnutý pre 
starostlivosť o  kožné lézie, najmä po zhojení popálenín, 
kožných štepov a  chronických rán, po aplikácii laseru, 
rádioterapii alebo chemoterapii. 

Krém na báze Aloe Vera je možné použiť ihneď po zhojení 
rán a  zabrániť tak abnormálnemu zjazveniu. Naviac krém 
SURGHYDRA® odstraňuje svrbenie a zabraňuje začervenaniu 
podráždenej, suchej a citlivej kože.
Takáto denná starostlivosť vytvára podmienky pre potrebnú 
stálu hydratáciu pokožky. Zloženie krému SURGHYDRA® 
s  antioxidantmi stimuluje fyziologickú obnovu kože, 
urýchľuje hojenie rán a  podporuje re-epitelizáciu. Krém 
SURGHYDRA® sa ľahko aplikuje,  vstrebáva a  dáva pokožke 
pocit pohodlia, pružnosti, vláčnosti.

Krém SURGHYDRA® je ideálny po estetických 
chirurgických zákrokoch a je možné ho použiť 
pod kompresnú bielizeň a pančuchy, silikónové 
krytia na liečbu jaziev a krytia na hojenie rán.

SURGHYDRA®

ALOE VERA

POUŽITIE: 
Aplikujte krém 3 × denne alebo častejše podľa potreby. 
Jemne vmasírujte do pokožky tak, aby sa krém úplne 
vstrebal. Nepoužívajte na otvorené rany.

SURGHYDRA® je možné použiť u dojčiat a starších detí.

OBSAH: 
vzduchotesná nádobka 30 ml – 100 ml – 200 ml


