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Tel. +31 (0)55 355 25 80
Fax +31 (0)55 355 91 98

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64 
7336 AZ Apeldoorn

www.bap-medical.nl
info@bap-medical.com

Gel
20 g / 1 tube
CNK 2755-817

Gel + SPF
10 g / 1 tube
CNK 4520-995

5 x 7 cm
10 stuks
CNK 2755-783

10 x 15 cm
10 stuks
CNK 2755-809

5 x 30 cm
10 stuks
CNK 2755-791

Sleutelgat
10 x 18 cm
4 stuks, 
2 paar
CNK 2922-854

Tepel
 10 cm

4 stuks, 
2 paar
CNK 2922-797

Abdomen
4 x 40 cm
2 stuks, 
1 paar
CNK 2922-813

Mamma-
anker
4 x 30 cm
4 stuks, 2 paar
CNK 2922-888

Mamma
4 x 30 cm
4 stuks,
2 paar
CNK 2922-839

10 x 15 cm
2 stuks
CNK 2922-8215 x 20 cm

2 stuks
CNK 2922-805

15 x 20 cm
2 stuks
CNK 2922-847

40 x 100 cm
1 stuk
CNK 2922-870

Assortiment

40 x 40 cm
1 stuk
CNK 2922-862

WWW.BAPSCARCARE.BE

SILICONENTHERAPIE 
Het meest gebruikt door specialisten!

Omdat 
elk litteken 
zorg nodig
heeft

Voorkomt en vermindert afwijkende littekens

Vermindert klachten (zoals jeuk, roodheid)

Wetenschappelijk onderbouwd

Comfortabel in gebruik

Meest gestelde vragen

Wat is een litteken?
Een litteken is een natuurlijke reactie van het lichaam 
op een diepe beschadiging van de huid, bijvoorbeeld 
na een operatie, brandwond of ongeluk.

Wanneer gebruik ik BAPSCARCARE?
• Als een litteken na wondsluiting langdurig rood blijft
• Als een vers litteken verdikt is, groeit of klachten geeft
• Als een ouder litteken klachten geeft
• Preventief bij dichte wonden, wanneer je weet dat  
 je gevoelig bent voor afwijkende littekens 

Welk BAPSCARCARE-product moet ik gebruiken?
Dat hangt af van je wond/litteken en je persoonlijke 
situatie. Overleg met je (huis)arts welk BAPSCARCARE-
product voor jou het meest geschikt is.

Hoe snel werkt het?
Binnen enkele dagen merk je al verschil! Een behandeling 
duurt gemiddeld 2 tot 6 maanden, maar soms is langere 
therapie nodig.

Hoe kan ik BAPSCARCARE verkrijgen?
BAPSCARCARE is een medisch hulpmiddel en vrij 
verkrijgbaar bij de apotheek.

WWW.BAPSCARCARE.BE

Siliconen littekengel BAPSCARCARE

Zeer dun siliconen littekenverband BAPSCARCARE

Wasbaar siliconen littekenverband BAPSCARCARE

SPF



Littekengel met UV-bescherming
Littekens in je hals en het gezicht zijn gevoelig 
voor UV-stralen. Een litteken heeft zeker tot 1 jaar 
na wondsluiting een verhoogde kans op blijvende 
verkleuring en huidkanker als gevolg van deze 
UV-stralen. BAPSCARCARE GEL met hoge UV 
bescherming (SPF 40) zorgt voor een optimale 
behandeling én bescherming van je litteken, 
ook wanneer je de zon niet kan ontlopen.

Welk product je nodig hebt, hangt af van jouw persoonlijke 
situatie en voorkeur. Er is altijd een siliconen littekentherapie 

die bij je past!

“Met BAPSCARCARE-T hoef ik maar om de 7 dagen 
een nieuw verband aan te brengen. Daarnaast is het

ook nog eens veel dunner. Super!”
- Merel -

BAPSCARCARE is een medische siliconen littekentherapie die 
zorgt voor een sneller en mooier herstel van je huid. 
Bij bestaande littekens zorgt BAPSCARCARE ervoor dat je 
litteken vlakker, soepeler en dunner wordt. Het litteken wordt 
minder ontsierend, en in veel gevallen zelfs bijna onzichtbaar. 
Ook wanneer je litteken verdikt is en een dikke ‘streng’ op je 
huid heeft gevormd, zorgt BAPSCARCARE voor een zichtbare 
afname.

Kleine en grote littekens
BAPSCARCARE kun je gebruiken voor zowel kleine als grote 
littekens na een:
• Medische operatie
• Cosmetische operatie
• Brandwond
• Ongeval
• Keizersnede
• Schaafwond

Minder last van je litteken
Littekens zijn niet alleen ontsierend, maar zorgen ook voor
vervelende klachten. BAPSCARCARE-producten verlichten en 
verhelpen deze klachten.
• Jeuk, droge huid
• Aanhoudende rode huid
• Minder soepele, pijnlijke huid
• Verdikking op je huid
• Trekkende huid

Wetenschappelijke ondersteuning
De bewezen werking van siliconentherapie is wetenschappelijk 
aangetoond in vele studies. Siliconentherapie is al decennia lang 
de meest gebruikte vorm van littekenbehandeling door 
specialisten. BAPSCARCARE wordt wereldwijd geadviseerd 
dankzij het gebruiksgemak. 

Professionele siliconentherapie
om afwijkende littekens te 

voorkomen én te behandelen

“Ik heb al veel gels geprobeerd, maar BAPSCARCARE-gel 
is de allerbeste! Mijn litteken is grotendeels verdwenen, 

en ik heb minder last van jeuk en roodheid”.
- Kim -

“BAPSCARCARE is gebruiksvriendelijk en zeer comfortabel!” 
 - Conclusie panelonderzoek bij specialisten

en willekeurige proefpersonen -

“BAPSCAR“BAPSCAR“BAP CARE is gebruiksvriendelijk en zeer comfortabel!” 
 - Conclusie panelonderzoek bij specialisten

en willekeurige proefpersonen -

Hoog gebruiksgemak 
Naast het eff ect van BAPSCARCARE, hebben we evenveel 
aandacht besteed aan het gebruiksgemak. Dat heeft ertoe 
geleid dat onze producten unieke gebruiksvriendelijke 
kenmerken hebben. Alle voordelen op een rij:

Siliconen littekengel
• Voelt prettig en zijdezacht aan
• Onzichtbaar 
• Direct droog 
• Plakt niet 
• Te combineren met make-up
• Ook verkrijgbaar met 
 UV-bescherming

Zeer dun siliconen 
littekenverband
• Wassen niet nodig
• Ultradun en onzichtbaar
• Zelfklevend
• Ideaal voor huidplooien
 en gewrichten

   

Wasbaar siliconen 
littekenverband
• Makkelijk wasbaar / snel droog
• Transparant
• Zelfklevend
• Comfortabel onder drukkleding
• Verkrijgbaar in voorgevormde
 modellen (zie assortiment)

BAPSCARCARE

BAPSCARCARE

BAPSCARCARE


