
Haal het verband uit de 

verpakking. Snij het 

vervolgens uit tot op de 

gewenste afmetingen zodat 

het litteken bedekt wordt 

plus een extra strook aan 

de omtrek van minstens 

1 cm.

Maak de te behandelen 
zone schoon en droog deze 
zorgvuldig vooraleer het 
verband aan te brengen. 
Plaats daarna het hechtvlak 
van het verband op het 
litteken en verwijder de 
beschermfolie voorzichtig, 
zonder aan het verband te 
trekken.

Het Cerederm® verband wordt  
alleen gebruikt, dus zonder 
toevoeging van creme maar 
het is mogelijk een extra druk 
toe te voegen (elastisch band 
of drukkleding). 
Het verband is waterbestendig 
en herplaatsbaar.
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INDICATIES
Behandeling en preventie van hypertrofische littekens 
(uitgebreid en rood) en keloïd (dikke en stevige vezelachtige 
rand) ongeacht de oorsprong ervan ( Brandwond, chirurgie, 
ongeval, dermatologische reactie)

TEGEN-INDICATIES
Slijmvliezen, Open wond, Zweer, Doorligwond, Sijpelen 
van een wond, Niet-geheelde brandwond

RESULTATEN
Zichtbaar na 2 tot 3 maanden gebruik. Het litteken is 
soepeler, platter en minder rood, en duidelijk verminderd.

Wat is CEREDERM® ?
CEREDERM® is een onzichtbaar en eenvoudig te gebruiken 
zelfklevend siliconenverband voor de behandeling van 
littekens.

De siliconengel lenigt de jeuk, versoepelt het litteken en 
verzacht de roodheid. Het medische silicone doet het litteken 
verdwijnen en beperkt de uitbreiding ervan.

Alle componenten van het  CEREDERM®-verband werden 
geselecteerd op hun biologische compatibiliteit. Een 
bijzondere zorg werd besteed aan de ontwikkeling van een 
silicone van medische kwaliteit. 

CEREDERM® is :

CEREDERM®  De oplossing 
om littekens te  verzachten 

Gemakkelijk te versnijden: past zich aan het litteken aan.

Soepel: neemt de lichaamsbouw perfect aan.

Pijnloos: kan 24h/24 aangebracht blijven.

Dun & transparant: discreet.

Zelfklevend verband: blijft op zijn plaats zitten.

Wasbaar: hetzelfde verband kan 2 tot 3 dagen 

 aangebracht blijven.

Doeltreffend: wordt gebruikt zonder toevoeging van crème

Gebruiksaanwijzing

EFFECTIEF
PIJNLOOS
ONZICHTBAAR



A A N B E V E L I N G E N

Controleer en reinig het litteken minstens één keer 
per dag met water en neutrale zeep.

Draag het verband elke dag gedurende 2 tot 3 dagen 
(ideaal 24h/24).

Het verband mag niet meer dan 5 dagen gebruikt 
worden of moet vervangen worden zodra het niet 
meer goed hecht.

Strikt persoonlijk gebruik (voor 1 patiënt)

Aanbevolen behandelingsduur: 2 tot 6 maanden

In geval van huidreacties, stop de behandeling en 
raadpleeg uw arts.

Breng CEREDERM®-GEL 2 keer per dag aan 
(‘s morgens en ‘s avonds).

Uitsluitend voor extern gebruik

Aanbevolen behandelingsduur: 2 tot 6 maanden

Behandeling

en preventie

van hypertrofische

littekens

en keloïde

Het zelfklevend siliconenverband Cerederm® en de Cerederm® gel zijn medische 
hulpmiddelen van klasse I.  Deze medische hulpmiddelen zijn een gereglementeerd 

gezondheidsproduct dat op grond van deze verordening de CE markering draagt.
Lees aandachtig de aanwijzingen op de gebruiksaanwijzing.

CEREDERM® Verband 

CEREDERM® Gel

Let op, CEREDERM®  zelfklevend siliconenverband 
en cerederm gel bechermen niet tegen uv-stralen.

HET GAMMA  
CEREDERM® VERBANDEN

6 Zelfklevende herpositionerbaren modelen

Cerederm®

10 x 20 cm
10 x 20 cm

Cerederm® 
5 x 8 cm

5 x 8 cm
CNK CODE 

2221-869
CNK CODE  

2221-877

         10 PER VERPAKKING

Cerederm® 5 x 30 cm

CNK CODE 
2221-885

5 x 30 cm

Cerederm®-ring
Ø 8 cm

Cerederm®-anker
13 x 22 cm

Cerederm® Lipostick
30 PER VERPAKKING

Ø 3,5 cm

Past zich makkelijk aan 
kleine oppervlaktes aan ( ten 
gevolgen van een liposuctie, 
of van het verwijderen van 
een moedervlek)

Aangepast aan de gevolgen van een 
borstreconstructie of een borstvergroting

CNK CODE 
2225-217

CNK CODE 
2225-225

CNK CODE
3340-437

www.euromi.com
info@euromi.com

t : +32(0) 87 29 22 22  
f : +32(0) 87 29 22 23

Z.I de Lambermont - 151 rue des Ormes 
B-4800 Verviers (BELGIË) 

Gel Formule
         1 PER VERPAKKING

Cerederm® Gel 15g Cerederm® Gel 50g

Ideaal voor onregelmatige oppervlakken, het gezicht, de gewrichten of de buigingsplooien

CNK CODE 
3090-180

CNK CODE 
3340-445

ZELFKLEVEND SILICONE VERBAND


