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Το πρότυπο στην αντιμετώπιση των ουλών
Τα προϊόντα με βάση τη σιλικόνη προτείνονται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση
και την πρόληψη των χηλοειδών και υπερτροφικών ουλών σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες
γραμμές. Οι σιλικόνες είναι η μόνη μη επεμβατική, τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή που είναι
διαθέσιμη για την εξάλειψη των ουλών.1-3
Μεταξύ των προϊόντων που έχουν ως βάση τη σιλικόνη, οι γέλες σχετίζονται με αυξημένη
συμμόρφωση και αποδοχή από τον ασθενή.9

Τι είναι η Nourisil™ MD;
Η Nourisil™ MD είναι μία εξαιρετικά ελαφριά, διάφανη,
ταχείας απορρόφησης γέλη σιλικόνης η οποία έχει
αναπτυχθεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση νέων
και παλαιών χηλοειδών και υπερτροφικών ουλών που
προκύπτουν από γενικές χειρουργικές επεμβάσεις,
πληγές, τραύματα, ή εγκαύματα.
Περιέχει ένα μοναδικό μείγμα από πέντε σιλικόνες και
βιταμίνη Ε για τη διατήρηση της ισορροπίας της υγρασίας
του δέρματος, βελτιώνοντας παράλληλα την εμφάνιση της
ουλής.
Η Nourisil™ MD είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που
διατίθεται σε κατάλληλο και εύχρηστο περιέκτη 30 g. Η
Nourisil™ MD θα πρέπει να εφαρμόζεται δύο φορές την
ημέρα αφού η πληγή έχει κλείσει.
Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 60-90 ημέρες.
Για μεγαλύτερες ή παλαιότερες ουλές, μπορεί να χρειαστεί
μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία.

Συστατικά
•
•
•
•

Cyclopentasiloxane
Caprylyl Methicone
Tocopheryl Acetate
Dimethicone Crosspolymer
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•
•
•
•

PEG-12 Dimethicone/PPG-20
Crosspolymer
Polyglyceryl-3 Diisostearate
Dimethicone
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Πλεονεκτήματα της Nourisil™ MD
• Οι γέλες σιλικόνης έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα να λειαίνουν, μαλακώνουν και
απαλύνουν ουλές9-16
• Καινοτόμα σύνθεση που περιέχει μείγμα από πέντε σιλικόνες και βιταμίνη Ε
• Η προσθήκη βιταμίνης Ε σε μία γέλη σιλικόνης αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας17
• Εύκολη εφαρμογή σε ουλές σε όλες τις περιοχές του δέρματος, το πρόσωπο και τις αρθρώσεις
• Κομψή, μη λιπαρή φόρμουλα με μια μεταξένια αίσθηση στο δέρμα που στεγνώνοντας σχηματίζει
ένα στρώμα το οποίο ενυδατώνει και προστατεύει τις ουλές4-8
• Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου
δέρματος και σε παιδιά18-19
• Χωρίς συντηρητικά και ορυκτά έλαια

Πώς λειτουργεί η Nourisil™ MD;
Προστασία

Προστατεύει δημιουργώντας ένα αόρατο
αποφρακτικό φράγμα.
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Η2Ο

Η2Ο

Η2Ο

Ενυδάτωση

Αυξάνει την ενυδάτωση για να ομαλοποιήσει την
παραγωγή κολλαγόνου στην περιοχή της
ουλής.4-8

Διαμόρφωση των παραγόντων αύξησης

Η2Ο

Η2Ο

Η2Ο

Διαμορφώνει τους παράγοντες αύξησης των
ινοβλαστών τροποποιώντας την κατάσταση
τους μειώνοντας τη σύνθεση της εξωκυττάριας
θεμέλιας ουσίας.4-8
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Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
Η Nourisil™ MD είναι αποτελεσματική για την πρόληψη και τη θεραπεία νέων και παλαιών χηλοειδών
και υπερτροφικών ουλών. Η Nourisil™ MD βοηθά να λειαίνουν, μαλακώσουν και απαλύνουν οι ουλές,
ανακουφίζει από τη φαγούρα και την ταλαιπωρία του δέρματος που προκαλούνται από τις ουλές,
μειώνει τον πόνο και την ερυθρότητα.9-16
Πρόληψη υπερτροφικής ουλής μετά
από χειρουργική επέμβαση

Πριν τη θεραπεία

Μετά από θεραπεία 2 μηνών

Πρόληψη ουλής μετά από έγκαυμα

Πριν τη θεραπεία

Μετά από θεραπεία 1 μήνα

Χρήση της Nourisil™ MD
• Πρόληψη και θεραπεία νέων και παλαιών χηλοειδών και υπερτροφικών ουλών
• Μπορεί να εφαρμοστεί αφού το τραύμα έχει επουλωθεί και η επιφάνεια του δέρματος είναι λεία
• Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου
δέρματος και σε παιδιά
1X

1X
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