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DE RESULTATEN BIJ EEN SCARBAN BEHANDELING

Met Scarban kan in principe elk litteken (ongeacht oorzaak, plaats 
of afmeting) worden behandeld. Hieronder enkele resultaten.

Brandwond voet
 Patiënt: man
 Leeftijd: 35 jaar
 Na (auto)ongeval

Behandeling: 
Na wondsluiting
Scarban siliconenverband
+ drukverband

Brandwond hand
 Patiënt: vrouw
 Leeftijd: 30 jaar
 Ongeval: strijkpers

Behandeling: 
Na wondsluiting 
Scarban siliconenverband 
+ drukverband

Snijwond gezicht
 Patiënt: vrouw
 Leeftijd: 45 jaar
 Na (auto)ongeval

Behandeling: 
Scarban siliconenverband Start behandeling Na 3 maanden

Start ScarbanOpen wond

Na 2 maanden

Na 11 maanden

Start ScarbanOpen wond

Na 3 maanden
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 Scars and Keloids. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2016. Ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: B
AP

 M
ed

ic
al

 B
.V

., 
P.O

. B
OX

 5
31

, N
L-

73
00

 A
M

 A
pe

ld
oo

rn
, N

ed
er

la
nd

 / 
©

BA
P 

M
ed

ic
al

 2
02

1 
/ S

B-
PF

BE
-0

03

VEELGESTELDE 
VRAGEN OVER SCARBAN

Waar kan ik Scarban producten bestellen?
De Scarban producten zijn vrij verkrijgbaar bij elke apotheek.

Hoe moet ik de Scarban producten gebruiken?
Bij ieder Scarban product zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing. 
Hierin staat alles wat je moet weten over het gebruik van Scarban.

Kan ik Scarban ook online kopen?
Ja. Scarban is ook verkrijgbaar via www.scarban.be.

Hoe moet ik Scarban siliconenverband schoonmaken?
Bij het verband krijg je gratis een speciale cleaning soap geleverd. 
Daarmee kun je het verband goed reinigen. Douchen is ook een 
goede gelegenheid om het verband schoon te maken.

Wanneer kan ik met de Scarban behandeling beginnen?
Je kunt met Scarban beginnen als de wond volledig gesloten is.

Werkt Scarban ook op oude littekens?
Ja. Scarban werkt zowel op oude als op recente littekens.

C

SCARBAN ELASTIC
Intensief siliconen littekenverband

CNK-NR. INHOUD / FORMAAT STUKS PER VERP.

3180-064 A 5 x 15 cm 1
2631-208 B 5 x 30 cm 1
2631-182 C 5 x 7,5 cm 2
2187-425 D 10 x 15 cm 1
2187-433 E 15 x 20 cm 1
2631-224 F 30 x 60 cm 1
2187-409 G 4 x 3 cm (oval) 4

SCARBAN LIGHT
Dun siliconen littekenverband

CNK-NR. INHOUD / FORMAAT STUKS PER VERP.

2187-458 H 5 x 7,5 cm 2
2187-508 I 5 x 15 cm 2
2187-524 J 5 x 30 cm 2
2187-474 K 10 x 15 cm 2

SCARBAN ELASTIC
Plastische chirurgie siliconen littekenverband

CNK-NR. INHOUD / FORMAAT STUKS PER VERP.

3157-310 L Mastopexy L 2  (1 paar)
3157-328 M Breast 2  (1 paar)
3157-294 N Circle 2  (1 paar)
3762-929 O C-Section 1
3157-302 P Abdominal 1

SCARBAN
Velvet Touch

Siliconen 
littekengel

CNK-NR. INHOUD / FORMAAT STUKS PER VERP.

2756-716 Q 15 ml gel 1 flacon

SCARBAN
Hand en vinger siliconen littekenverband

CNK-NR. INHOUD / FORMAAT STUKS PER VERP.

2208-544 R Hand S  (18-19 cm)    1
2208-551 R Hand M  (20-21 cm)  1
2208-569 R Hand L  (22-23 cm)   1
2208-577 R Hand XL  ( > 24 cm) 1
2631-174 Q Finger wrap 30x2,5 cm 4
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Deze brochure werd samengesteld met medewerking van de afdeling plastische 
en reconstructieve heelkunde en het brandwondencentrum van het Universitair 
Ziekenhuis Gent (België), de afdeling plastische heelkunde en het brandwonden-
centrum van de Universitaire Ziekenhuizen Gasthuisberg, Leuven (België) en de 
afdeling chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (Nederland).
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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
NL-7336 AZ Apeldoorn

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

Meest geadviseerd door professionals
Wetenschappelijk onderbouwd

Omdat élk litteken
zorg nodig heeft



SCARBAN SILICONENVERBAND EN SILICONENGEL 
BIJ (OPKOMENDE) LITTEKENS

Littekens ontsieren je huid 
Hoe ernstiger de wond, hoe groter de kans op een (groot) litteken. 
Jij hebt maar één belang: littekens zo veel mogelijk voorkomen of 
beperken. Scarban medisch siliconenverband en siliconengel zorgen 
daarvoor. 

De werking van siliconen tegen littekens is een wetenschappelijk 
onderbouwde therapie. Daarom is het gebruik van medisch siliconen-
verband de voorkeurstherapie geworden in de professionele 
littekenzorg.1,2,3

Dat komt onder andere door deze 3 eigenschappen:
 Het verband blijft goed zitten bij het bewegen, ook bij   

 bijvoorbeeld huidplooien
 Het verband voelt heel zacht en prettig aan dankzij de 

 unieke rekbare stoffen toplaag
 De verbanden bestaan uit 100% medische siliconen 

 met zeer hoge UV-bescherming

Scarban helpt bij:4

 Hypertrofi sche littekens
 Keloïde littekens
 Voorkomen van afwijkende littekens

SOORTEN LITTEKENS 

Normale littekens
Normale littekens zijn niet verdikt en 
geven geen (fel)rode kleur. Ze kunnen 
wel jeuken, pijnlijk zijn en/of ‘trekken’.

Hypertrofi sche littekens
Hypertrofi sche littekens zijn dik en stug, 
komen boven je huid uit en zijn felrood 
gekleurd. Vaak jeuken ze en doen ze pijn. 
Ze worden bijvoorbeeld veroorzaakt door 
ongelukken, brand- en operatiewonden.

Keloïde littekens
Keloïde littekens groeien groter dan je 
oorspronkelijke wond. Ze ‘woekeren’ en 
geven dezelfde klachten als hypertrofi sche 
littekens. Ook keloïde littekens worden 
o.a. veroorzaakt door ongelukken,
brand- en operatiewonden.

BEHANDELING VAN LITTEKENS MET SCARBAN

De effecten van Scarban producten merk je snel:
Klachten als jeuk en pijn worden binnen enkele dagen 

 verlicht of verdwijnen 
Zichtbare resultaten zie je tussen de 2 - 4 maanden:   

 je litteken wordt soepeler, vlakker en minder rood
De littekenvorming wordt teruggedrongen/geminimaliseerd 

Voor de behandeling van afwijkende littekens geldt: 
vroegtijdig beginnen voorkomt afwijkende littekenvorming! 

Wetenschappelijk onderbouwd
Het is wetenschappelijk bewezen dat Scarban ook effectief 
is bij oudere littekens.4

DE SCARBAN PRODUCTLIJN

We geven hieronder een overzicht van de verschillende 
Scarban producten. Ze zijn verkrijgbaar via je apotheek, of via 
www.scarban.be.

Scarban Elastic siliconenverband
 Intensieve therapie – hoge werking
 Geschikt voor kleine en grote 

 huidoppervlaktes
 Inclusief zeer hoge UV-bescherming
 Zelf op maat te knippen
 Inclusief speciale cleaning soap

Scarban Light siliconenverband
 Dunner en fl exibeler – ideaal op 

 beweeglijke plaatsen als
 elleboog of knie

 Ideaal voor de gevoelige huid 
 Inclusief zeer hoge UV-bescherming
 Zelf op maat te knippen
 Inclusief speciale cleaning soap

Alle Scarban siliconenverbanden (Elastic & Light)  zijn zelfklevend 
en wasbaar met de speciaal meegeleverde reinigingslotion. 
Daarom spreken veel mensen ook van Scarban pleisters. 
Scarban is ook verkrijgbaar in voorgevormde verbanden voor plastische 
en esthetisch chirurgie (borst, tepel en buik). Tevens zijn er siliconen- 
verbanden voor handen en vingers.

Resultaat 
Het duurt ongeveer 2 tot 4 maanden voordat je verschil ziet 
bij je litteken. Je kunt doorgaan met de behandeling totdat 
het maximale resultaat behaald is.

Samenwerking
Scarban is ontwikkeld in samenwerking met diverse 
universitaire ziekenhuizen in Nederland, België, Duitsland 
en Frankrijk.

Scarban Velvet Touch siliconengel
 Onzichtbare littekentherapie – ideaal voor 

 zichtbare plekken, zoals de hals en het gezicht
 Zeer geschikt voor kleine (chirurgische) littekens
 Snel droog – mogelijkheid om over de gel

 make-up aan te brengen
 Handige fl acon met doserend pompje
 Langdurige werking – twee keer per dag smeren

Hoge zonnebescherming
Scarban siliconenverbanden (zowel Elastic als Light) 
beschermen je litteken ook tegen de zon. En dat is cruciaal bij 
een litteken of de nazorg van een brandwond. Zelfs wanneer 
de zon niet schijnt, zijn de UV-stralen krachtig genoeg om 
makkelijk je huid binnen te dringen en schade toe te brengen. 

Je loopt meer risico op:
 droge huid 
 permanente verkleuring
 littekenvorming 
 huidkanker

De bescherming van Scarban siliconenverband staat gelijk 
aan SPF-factor 50. Dit betekent niet dat je onbeperkt kunt 
zonnen met je littekenhuid. Het advies is en blijft te allen tijde: 

vermijdt de zon zo veel mogelijk!

Duurzaam
Een van de voordelen van Scarban is dat je het verband 
dagelijks kunt schoonmaken. Het verband is langere tijd te 
dragen en daardoor duurzaam!

 Inclusief zeer hoge UV-bescherming

Alle Scarban siliconenverbanden (Elastic & Light)  zijn zelfklevend 
en wasbaar met de speciaal meegeleverde reinigingslotion. 
Daarom spreken veel mensen ook van Scarban pleisters. 
Scarban is ook verkrijgbaar in voorgevormde verbanden voor plastische 
en esthetisch chirurgie (borst, tepel en buik). Tevens zijn er siliconen- 

 Zelf op maat te knippen
 Inclusief speciale cleaning soap

Scarban Elastic

Scarban LightCleaning SoapCleaning Soap

1,2,3


