
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 de huid uit en zijn felrood 
gekleurd. Vaak jeuken ze en doen ze pijn. 
Ze worden veroorzaakt door ongelukken, 
brand- en operatiewonden.

Keloïde littekens
Keloïde littekens groeien groter dan de 
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 tot 4 maanden:   

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

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

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

We geven hieronder een overzicht van de verschillende Scarban 
producten. Ze zijn verkrijgbaar via apotheek, medische speciaal-
zaak of via www.scarban.nl.

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

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

Scarban Light siliconenverband
Dunner en fl exibeler – ideaal op 

 beweeglijke plaatsen, zoals 
 elleboog of knie

Ideaal voor de gevoelige huid 
Inclusief 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.

Inclusief speciale cleaning soapInclusief speciale cleaning soap

Scarban Elastic

Scarban LightCleaning Soap
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Cleaning Soap



Vergoeding
Alle Scarban producten worden in principe op voorschrift 
vergoed vanuit de basiszorgverzekering. 

UV-bescherming
Scarban siliconenverband (zowel Elastic als Light) 
beschermen je litteken ook tegen de zon. En dat is cruciaal bij 
een litteken óf bij 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

Het Scarban siliconenverband biedt bescherming tegen 
UV-stralen. 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!

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 – slechts twee keer per     
dag smeren
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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.



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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