
Omdat élk litteken zorg nodig heeft!                                www.scarban.nl / www.scarban.be

RECOVERY KIT 
Scarban® C-Section (Keizersnede) siliconenverband wordt 
geleverd in een C-Section Recovery Kit zodat uw patiënt 
de littekenbehandeling zelfstandig kan starten.

De Scarban® C-section Recovery Kit bevat:

• Scarban® C-Section siliconenverband*

• Milde reinigings- en onderhoudszeep

• Heldere informatiebrochure met gebruiksaanwijzing

Casus Scarban:  
Hypertrofisch litteken na chirurgische interventie
Beschrijving casus
leeftijd patiënt : 35 jaar
geslacht : vrouw
oorzaak : buikoperatie
waarom behandeling : hypertrofische littekenvorming
start behandeling : 2 maanden na operatie
littekenbehandeling : 1 jaar Scarban®

Auteur
Dr. F.B. Niessen, Afdeling plastische en reconstructieve chirurgie, 
Amsterdam UMC, Nederland.
Dit onderzoek is uitgevoerd i.s.m. Nederlandse huidtherapeuten.

Conclusie medisch team
- Vertraagde wondsluiting door ontsteking na ingreep, 
 hypertrofische littekenontwikkeling
- Significant minder dik na therapie
- Significant minder rood na therapie

Ervaring patiënt
- Algehele verbetering van het litteken
- Minder littekenklachten 
- Scarban® is comfortabel en gemakkelijk in gebruik

Start therapie met Scarban® 6 maanden na start therapie Einde studie, 1 jaar na start therapie
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Vervaagt nieuwe én oude littekens • Verlicht klachten

LITTEKENBEHANDELING
 NA EEN KEIZERSNEDE

*1 verpakking Scarban® C-section biedt bij juist gebruik tot 8 weken therapie



C-SECTION

SCARBAN IS BEWEZEN EFFECTIEF
De effectiviteit van Scarban® is aangetoond in een multicenter onderzoek onder 224 patiënten.1

Scarban® siliconenverband geeft significante reductie van:

• Zichtbaarheid van en beperking door littekens (grafiek 1)

• Litteken-gerelateerde klachten zoals jeuk, pijn en esthetische bezwaren (grafiek 2)

Conclusies studie1

Scarban® siliconenverband:

• Is effectief bij nieuwe én oude 
 littekens (hypertrofie / keloïd)

• Geeft significante reductie van 
 verdikking en roodheid

• Geeft significante reductie van 
 klachten zoals jeuk en pijn

• Is veilig en gemakkelijk in gebruik

Grafiek 1: Objectieve littekenbeoordeling door behandelaar. Verschillen significant.

Grafiek 2: Subjectieve littekenbeoordeling door patiënt. Verschillen significant.

  Litteken vóór gebruik Scarban® (start studie)

  Litteken na gebruik Scarban® (einde studie)
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Met Scarban  (zie figuur 1)

• Vermindert vochtverlies vanuit het litteken

• Het litteken herstelt sneller en beter

• Overproductie van littekenweefsel stopt

Resultaat

• Minder verheven / verdikt litteken

• Litteken is minder rood en opvallend

• Minder pijnlijke huidspanning (soepeler)

HOE WERKT SCARBAN C-SECTION?

Zonder Scarban  (zie figuur 2)

• Bovenmatig vochtverlies van het litteken

• Extra vorming van littekenweefsel

• Vergrote kans op afwijkingen

Resultaat

• Aanhoudende klachten  (roodheid, jeuk, pijn)2-5

• Verdikking van het litteken (hypertrofie/keloïd)2-5

• Normalisering is niet vanzelfsprekend5

Mini-sample*

WAT IS SCARBAN C-SECTION?
Scarban® C-section (keizersnede) is een siliconenlittekentherapie speciaal ontwikkeld voor de nazorg van een keizersnede. 

Scarban® siliconenverband:

• Reduceert actief littekens1

• Is effectief bij nieuwe én oude littekens (hypertrofie / keloid)1

• Is gebaseerd op wetenschap1-4

* De daadwerkelijke afmeting van Scarban® C-Section is 21 x 6 cm
** 1 Verpakking Scarban® C-Section biedt bij juist gebruik tot 8 weken therapie
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SILICONEN LITTEKENBEHANDELING: DÉ GOUDEN STANDAARD

De internationale litteken behandelrichtlijnen zijn helder2-4

Siliconen littekenbehandeling is:

• De voorkeursbehandeling bij het voorkomen 
 én behandelen van littekens

• De enige beschikbare, non-invasief optie 
 voor littekenbehandeling met voldoende 
 wetenschappelijke onderbouwing

• Evidence-based recommendations 

• Veilig en gemakkelijk in gebruik 

 De voorkeursbehandeling bij het voorkomen 

GOUDEN STANDAARD
Internationale richtlijnen: Siliconen zijn dé Gouden Standaard

  Scarban®

Figuur 1

Figuur 2


