Gel k léčbě jizev

Účinná léčba jizev
Gelem Strataderm® dosáhnete nejlepší
možný výsledek jizvy.
 Pro léčbu starých i nových jizev.
 Změkčuje a vyhlazuje jizvy.2
 Zmírňuje svědění, pnutí a bolest v jizvě.2
 Snižuje zarudnutí a tmavé zabarvení.2
 Prevence vzniku abnormálních jizev.3
 Vhodný pro dětskou i citlivou pokožku.
 Strataderm je bezpečný pro kojence,
během těhotenství a kojení.

Abnormální
jizvy – více než
kosmetický
problém

Jak velké balení gelu Strataderm® potřebuji?
Balení:
Velikost rány / jizvy
Strataderm® 5g
podélná 2–3 cm
Strataderm® 10g
podélná 5–7 cm
Strataderm® 20g
podélná 10–12 cm
Strataderm® 50g
široká 6×12 cm
Tuba vystačí na 3 měsíce léčby při aplikaci 2× denně.
Literatura: 1. Mustoe TA et al. Plast Reconstr Surg 2002; 110:560–571. 2. Tobola J. Dermat Estetyczna
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Razítko lékárny, kde můžete gel k léčbě jizev Strataderm zakoupit
Výhradní distributor pro ČR a SR:
AXONIA, a.s. Bydžovská 185,
190 14 Praha 9 Česká republika.

Výrobce: Stratpharma AG,
CH-4051 Basilej, Švýcarsko.

Nebo objednejte ještě dnes na www.eshop.axonia.cz

Co je jizva?

Léčba silikonovým gelem

Normální jizva se utváří v průběhu 48 hodin po uzavření rány a během následujících
3–12 měsíců vyzrává a bledne. Normální proces hojení ran však ovlivňuje mnoho
faktorů, jejichž působením mohou vznikat jizvy abnormální (keloidní, hypertrofické,
atrofické). Ty bývají doprovázeny následujícími projevy:

Silikon má v léčbě jizev primární úlohu.1 Je snadnou, bezpečnou a vhodnou cestou
ke zlepšení vzhledu abnormálních jizev, často bez nutnosti procházet bolestivými
invazivními metodami.

•
•
•
•

Na všechny typy jizev:
•
po chirurgickém zákroku, úrazu a chronických ranách
•
po popáleninách, pokousání, akné a císařském řezu
•
způsobené jiným kožním onemocněním
•
které svědí, pnou, bolí
•
vystouplé, tvrdé, zarudlé
•
hypertrofické, keloidní nebo atrofické

zvětšování jizvy,
přetrvávající tmavé zbarvení či zarudnutí,
nepříjemné pocity, svědění, bolest,
omezení pohyblivosti v oblasti kloubů.

Hlavní typy abnormálních jizev:1
Široce roztažená jizva
Plochá, světlá, měkká, nebolestivá.
Vzniká po chirurgických operacích.
Lineární hypertrofická jizva
Červená, vyvýšená, někdy svědí.
Hojení může trvat až 2 roky.
Vzniká po chirurgických operacích a úrazech.
Široká hypertrofická jizva
Červená, vyvýšená, může svědit.
Nepřesahuje okraje původní rány.
Vzniká často po popáleninách.
Atrofická jizva
Plochá či vnořená. Malá, často kruhovitého tvaru.
Vzniká obvykle po akné a neštovicích.
Keloidní jizva
Místy vyvýšená. Svědí, přesahuje okraj původní rány.
Vzniká i několik let po poranění. Bez léčby nemizí.

Prevence vzniku abnormálních jizev a jejich léčba
Jizvy nelze odstranit úplně. Ve většině případů však lze účinnou léčbou docílit
významného zlepšení vzhledu jizvy a omezit obtěžující doprovodné projevy.

Kdy použít Strataderm®?

Jak používat Strataderm®
Jizvu před ošetřením důkladně omyjte a vysušte. Aplikujte Strataderm® ve velmi tenké
vrstvě a nechte řádně zaschnout. Při správném použití zaschne během 3–4 minut. Nanášejte
jednou denně, na odkrytá místa dvakrát denně, nebo dle doporučení Vašeho lékaře. Pro
dosažení nejlepších výsledků má být Strataderm® v nepřetržitém kontaktu
s pokožkou (24 hodin denně). Jakmile Strataderm® zaschne, můžete ho v případě potřeby
překrýt opalovacím přípravkem, tlakovým obvazem, ortézou, apod. Doporučená doba
léčby je nejméně 60–90 dnů. Léčba větších a starších jizev může trvat déle. Doporučujeme
nepřetržitou léčbu až do doby, kdy již nejsou patrné žádné známky zlepšení.

Klinicky ověřený účinek gelu Strataderm®

Lineární hypertrofická jizva na hrudníku po operačním zákroku. Délka jizvy: 25 mm.
Stáří jizvy před léčbou: 14 měsíců. Levá jizva zůstala neléčena.
Pravá jizva po dvouměsíční léčbě gelem Strataderm®.

Lineární hypertrofická jizva na hlavě po úrazu. Délka jizvy: 4,5 cm.
Stáří jizvy před zahájením léčby: 2 týdny. Vlevo jizva před zahájením léčby,
vpravo jizva po tříměsíční léčbě gelem Strataderm®.

