
 
 
Scarban – protože každá jizva potřebuje péči!  
 
CZ  
Scarban® silikonové náplasti  
Návod na použití pro varianty náplastí Elastic a Light 
 
Popis 
- Scarban® silikonové náplasti jsou osvědčená technologie pro ošetření jizev 

(hypertrofických a keloidních) a prevenci vzniku abnormálních jizev po operaci nebo 
úrazu. 

- Tyto náplasti vyrobené ze silikonu pro medicínské účely jsou samolepící (kromě 
speciálního návleku na ruku a na prst), omyvatelné a lze používat dlouhodobě. 

- Čistící přípravek Scarban® Silicone Cleaning Soap je určen k čištění těchto 
silikonových náplastí. 
 

Složení 
- Textilní vrstva: polyamid, elastan 
- Silikon pro zdravotnické účely 
 
Vlastnosti 
- Díky Scarban® silikonovým náplastem jsou jizvy plošší, pružnější a tenčí a zmírní 

se problémy, které s jizvami souvisí (přetrvávající zarudnutí, pocit pnutí, svědění, 
omezení pohybu kloubů, nepříjemné pocity a kosmetické aspekty). 

- Silikonové náplasti vytváří polopropustnou (krycí) vrstvu na svrchní části pokožky, 
díky které je zajištěna vyšší hydratace pokožky (epidermis). Díky lepší hydrataci se 
poškozená a zjizvená pokožka lépe hojí a dochází ke zmírnění souvisejících 
problémů. 

- Scarban® silikonové náplasti zajišťují standardně ochranu proti slunečnímu záření 
(ochranný faktor UPF 50). 

 
Indikace/aplikace 
Scarban® silikonové náplasti jsou vhodné pro: 
- staré i nové jizvy, 
- všechny typy pokožky, 
- všechny věkové kategorie, 
- ošetření a prevence abnormálních jizev (hypertrofické a keloidní), 
- ošetření jizev po popáleninách, 
- ošetření jizev po operacích, 
- použití pod oděv a při tlakové terapii, 



- řešení přetrvávajících problémů souvisejících s jizvami (přetrvávající zarudnutí, 
pocit pnutí, svědění, omezení pohybu kloubů, nepříjemné pocity a kosmetické 
aspekty). 
 

Obrázky k následujícím pokynům k použití náplastí 
 

 
 
Pokyny pro použití Scarban® silikonových náplastí 
- Aby bylo dosaženo optimálních výsledků, začněte Scarban® silikonové náplasti 

používat okamžitě po uzavření rány (po vytažení stehů a odpadnutí strupů). 
- Doporučuje se postupně zvykat pokožku na silikonovou terapii Scarban®, 

maximální aplikace by na konci procesu měla být 23 hodin denně. 
- Pokožka si musí na silikon postupně zvyknout. 
- Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, používejte náplasti minimálně 12 a 

maximálně 23 hodin denně. 
- Pokud potřebujete, můžete Scarban® silikonové náplasti nastříhat na požadovanou 

velikost (obr. 1). 



- Dbejte na to, aby Scarban® silikonová náplast přesahovala na každé straně o 2 cm 
za okraje jizvy.  

- Odstraňte ochlupení v blízkosti jizvy, aby náplast lépe držela a měla větší 
trvanlivost. 

- Před použitím náplasti jizvu a kůži v jejím okolí důkladně omyjte a vysušte (obr. 2). 
- Sejměte ochrannou folii ze zadní strany náplasti (obr. 3) a opatrně nalepte 

Scarban® silikonovou náplast na jizvu (obr. 4). Pokud je to nutné, můžete náplast 
zafixovat na místě pomocí adhezivního nebo elastického obvazu (obr. 5). 

- Po odstranění silikonových náplastí pokožku ošetřete hydratačním krémem. 
 
Péče o Scarban® silikonové náplasti 
- Scarban® silikonové náplasti se musí každý den důkladně čistit, aby byla 

zachována jejich lepící schopnost. 
- Kápněte na silikonovou náplast několik kapek čistícího prostředku Scarban® 

Silicone Cleaning Soap nebo jiného neutrálního prostředku. (obr. 6). 
- Odstraňte co nejvíce nečistot čistícím prostředkem a vlažnou vodou. 
- Silikonovou náplast důkladně opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou (obr.7). 
- Lepící schopnost náplasti se po kontaktu s mýdlem a vodou sníží a náplast se 

sroluje (obr. 8). 
- Silikonovou náplast nechte uschnout na suchém a čistém povrchu, lepící stranou 

nahoru. 
- Při usychání se náplast narovná a začne znovu postupně lepit. 
- Náplast použijte, až když je zcela suchá. 
- Pokud se odlepují okraje z důvodu opotřebení, můžete je odstřihnout. 
 
 
Jak dlouho mám používat silikonové náplasti Scarban®? 
- Trvá nejméně 3 - 6 měsíce než jizva vyzraje. 
- Scarban® silikonové náplasti používejte tak dlouho, dokud jizva roste, je zarudlá 

nebo přetrvávají problémy. 
- O délce trvání léčby se poraďte se svým lékařem. 
 
Doba použití 
- Každé balení Scarban® obsahuje 1 nebo více silikonových náplastí. 
- Při správném používání a čištění (podle pokynů k použití) vystačí každé balení 

Scarban® Elastic na 4 až 8 týdnů léčby, zatímco balení Scarban® Light vystačí na 
dobu 2 až 4 týdnů léčby. 

- Z hlediska dlouhodobé terapie budete možná potřebovat několik balení. 
 
Zvláštní upozornění a opatření 
- Uchovávejte mimo dosah dětí. 
- Scarban® silikonové náplasti jsou vhodné pouze pro zevní použití. 
- Scarban® silikonové náplasti používejte pouze na zhojenou, uzavřenou kůži (po 

odpadnutí strupů) a nikdy nepoužívejte na otevřené rány. 
- Scarban® silikonové náplasti nikdy nesušte na slunci ani v blízkosti tepelného 

zdroje. 
- Při plavání nebo sportu si Scarban® silikonové náplasti sundejte. Pot nebo kontakt 

s vodou může způsobit, že by se náplast Scarban® odloupla. 
- Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou složku. 
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. 



 
Nežádoucí účinky 
- Ve vzácných případech, může kůže na silikon reagovat hypersenzitivně 

(podráždění pokožky). V takových případech léčbu přerušte, dokud se pokožka 
nezklidní. 

- Začněte znovu s ošetřením a nechte kůži, aby si na náplasti Scarban® postupně 
zvykala (každý den o hodinu déle). 

- Pokud problémy přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
 
Skladování 
- Datum expirace je uvedeno na obalu. 
- Skladujte při teplotách 5 - 25 °C. 
 
Datum poslední revize pokynů k použití 
Leden 2021 

Výrobce      
Scarpro N.V., Lobulckstraat, 39880 Aalter, Belgie 

 

 

 


