
Dermatix® szilikon tapasz Silon® technológiával 
 

Hegkezelés 
 

Két formában kerül kereskedelmi forgalomba: 
Dermatix® átlátszó szilikon tapasz: Úgyszólván láthatatlan! Látható helyeken alkalmazza! 
Ideális arcon és kézen való alkalmazása – sminket is felvihet rá! 
 
Dermatix® szilikon szövet tapasz: Selymes szövet hátlapja komfortérzetet és kényelmet 
biztosít a ruházat alatt. 
 

Használati útmutató 
 
 
Leírás: A Dermatix® szilikon tapaszok (átlátszó és szövet tapasz) légáteresztı és mosható, 
felragasztható lapok, melyek újonnan kifejlesztett, korszerő szilikonok felhasználásával 
készülnek. 
 
Alkalmazás: A Dermatix® szilikon tapaszok (átlátszó és szövet tapasz) folyamatos 
alkalmazásával csökkenthetık a már kialakult hipertrófiás hegek és keloidok illetve 
megelızhetı hasonló új hegek képzıdése, miközben enyhíti a hegesedéssel járó fájdalmat, 
viszketést, vörösséget illetve kiemelkedést. 
 
Használati utasítás 

1. Vegye ki a tapaszt a csomagolásból. Amennyiben szükséges, olló segítségével vágja a 
tapaszt megfelelı méretőre. A tapasznak a heg méreténél kicsit nagyobbnak kell 
lennie.  

2. Húzza le a papír védıréteget és ırizze meg. Helyezze a tapaszt ragasztós felszínével 
lefelé, közvetlenül a heges felületre. Tartsa rajta naponta legalább 12 órán keresztül, 
de legfeljebb 23 órán át. 

3. Legalább naponta egyszer mossa meg a heges felületet és a tapasz mindkét oldalát 
gyengéden szappannal és vízzel. Ne használjon olyan szappant, amely hidratáló 
krémet, testápolót vagy olajokat tartalmaz. Egyszerő, közönséges szappant használjon. 
Alaposan öblítsen le a tapaszról minden szappanmaradékot. Szabad levegın szárítsa 
meg vagy használjon szálmentes törülközıt a szárításhoz a tapasz újbóli használata 
elıtt. Használaton kívül tartsa a tapaszt a papír védırétegen.  

 
Különleges ajánlások és óvintézkedések: Ne használjon krémeket, testápolókat vagy 
kenıcsöket ezzel a tapasszal egyidejőleg, mert csökkenthetik annak hatékonyságát és/vagy 
bır-irritációt okozhatnak. 
 
Mellékhatások: Mint minden, közvetlenül a bır felszínén alkalmazott, helyi hatású 
készítmény esetén bizonyos reakciók (rendszerint bırpír) elıfordulhatnak. Amennyiben 
ilyesmit tapasztal, hagyja abba a termék használatát. A bırreakció megszőnését követıen 
rövid idıre tegye vissza a tapaszt a heges felületre és fokozatosan növelje az alkalmazás 
idıtartamát. Gondosan ellenırizze a heges felületet, hogy a kellemetlen bırreakció újból 
jelentkezik-e. Fokozatosan növelje tovább az alkalmazási idıt, egészen addig, amíg a 
maximálisan alkalmazható idıtartamot eléri. Amennyiben a kellemetlen bırreakció újból 
jelentkezne, hagyja abba a tapasz használatát és forduljon orvoshoz. 
 



FIGYELMEZTETÉS! NE HASZNÁLJA NYÍLT SEBEKEN! 
 
A Silon® a BioMed Sciences, Inc. védjegyzett márkaneve. Minden jog fenntartva. 
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 Meda Pharmaceuticals Ltd. 
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Egyesült Királyság 
 
Magyarországi forgalmazó: 
 
Meda Pharma Hungary Kft. 
1139 Budapest Váci út 91. 
 

 
 
*Nem minden ország forgalmazza mindegyik kiszerelést. 
 


