
PATIËNTENINFORMATIE DERMASILK® VERBANDZIJDE
Voor de behandeling van (atopisch) eczeem

100% ONGEBLEEKTE, ONGEVERFDE
NATUURZIJDE

● Versnelt het genezingsproces
● Beschermt de huid
● Met anti-bacteriële werking
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PROFESSIONELE ZORG VOOR EEN GEZOND BINNENMILIEU

DERMASILK® VERBANDZIJDE HEEFT DE 
VOLGENDE VOORDELEN:

● Dermasilk is niet geweven maar gebreid, waardoor
het elastisch is.

● Bij het Dermasilk® verbandpak met hand- en 
voetbescherming zijn de handen eenvoudig vrij te
maken van de geïntegreerde wanten.

● Alle zomen zijn aan de buitenzijde gemaakt om 
irritatie te voorkomen.

● De lengte van de mouwen en broekspijpen is 
eenvoudig aan te passen.

● Dermasilk® kunt u goed gebruiken als pyjama of
onder uw kleding. Dermasilk® sokken kunnen overdag
onder de eigen sokken worden gedragen.

● Dermasilk® verbandhandschoenen zijn ook geschikt
om onder latex handschoenen te gebruiken 
(ziekenhuispersoneel, tandartsen, kappers).

® Cara C’air B.V. 2002

Uw leverancier:

CE medisch hulpmiddel klasse I

ATOPISCH ECZEEM EN HUISSTOFMIJTALLERGIE
Uit epidemiologische studies blijkt dat ca. 10-20% van alle 
kinderen atopisch eczeem heeft of heeft gehad. Van al 
deze (atopische) kinderen heeft of krijgt circa 50% een allergie
voor huisstofmijt. Een allergie voor huisstofmijt geeft diverse 
klachten en kan verergeren tot (allergisch) astma. Het is 
daarom belangrijk maatregelen te nemen tegen de huisstofmijt,
met name het aanbrengen van allergeendichte hoezen om
matras, kussen en dekbed. Een brochure over huisstof-
mijtallergie en allergeendichte hoezen kunt u opvragen bij 
Cara C’air.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over Dermasilk® verbandzijde kunt u
contact opnemen met Cara C’air:

Dermasilk®  buisvorm

Dermasilk®  verbandshirt

Dermasilk®  verbandhandschoen

Dermasilk®  verbandsokDermasilk®  verbandpak



ECZEEM
Eczeem is een steriele ontstekingsreactie van de huid,
veroorzaakt door meerdere factoren. Er bestaan verschillende
vormen van eczeem. Een veel voorkomend eczeem bij jonge
kinderen is atopisch eczeem (ook wel constitutioneel eczeem
of dauwworm genoemd) waarbij met name erfelijke factoren
een belangrijke rol spelen. Een groot probleem bij eczeem is de
jeuk. Door de hevige jeuk gaat men krabben en raakt de huid
nog meer beschadigd. Het krabben gaat door waardoor het
genezingsproces continu verstoord wordt. Andere oorzaken
van verergering zijn o.a. transpireren, beschadiging van de huid
door kleding (wol, katoen), en huidinfecties. Eén van de pijlers
van de behandeling van eczeem is om de beschadiging van de
huid, de infecties en het krabben te bestrijden.

TOEPASSING VAN DERMASILK® VERBANDZIJDE
BIJ DE BEHANDELING VAN ECZEEM
Het gebruik van wol en acryl kleding irriteert vaak de huid met
eczeem. Katoenvezels hebben meestal een lengte van 2 – 3 cm
die samen tot een, niet gladde, draad worden gemaakt.

Dermasilk® verbandzijde is de enige natuurlijke vezel 
(800-1200 meter lang) die volledig glad is waardoor het 
materiaal niet irriteert. Dermasilk® verbandzijde is vervaardigd
van 100% ongebleekte, ongeverfde natuurzijde. Dermasilk®

verbandzijde beschermt de huid tegen beschadiging door krab-
ben en door textiel, waardoor bij gebruik roodheid en jeuk zul-
len afnemen en de slaap zal verbeteren. Daarnaast heeft
Dermasilk® verbandzijde een anti-bacteriële werking waardoor
infecties worden voorkomen. Dermasilk® verbandzijde is zeer
goed vocht- en luchtdoorlatend waardoor geen transpiratie of
warmtestuwing optreedt. Door deze eigenschappen versnelt
Dermasilk® verbandzijde het genezingsproces bij eczeem en
andere jeukende huidaandoeningen zoals psoriasis.

AEGIS™

Dermasilk® verbandzijde heeft een anti-bacteriële werking door toe-
passing van AEGIS™. AEGIS™ is geen chemische toevoeging die kan
verdampen of worden uitgespoeld, maar een permanente 
bewerking van het oppervlak van de zijden draad waardoor 
bacteriën op een mechanische wijze worden gedood en groei van
bacteriën wordt voorkomen.

DERMASILK® VERBANDZIJDE HEEFT DE VOLGENDE
EIGENSCHAPPEN:
● Voorkomt huidbeschadiging door kleding of door krabben bij

eczeem of andere huidaandoeningen. Roodheid en jeuk worden
minder en het slapen verbetert. Het genezingsproces wordt 
hierdoor versneld.

● In combinatie met zalf versterkt het de werking van zalf.
● Beschermt tegen infecties door de speciale AEGIS®

anti-bacteriële bewerking.
● Dermasilk® verbandzijde draagt zeer comfortabel. De gebruikte

zijde is vederlicht, zeer goed ademend en vochtdoorlatend 
waardoor transpiratie en warmtestuwing wordt voorkomen.

● Dermasilk® verbandzijde is rekbaar waardoor het goed past 
en aansluit op de huid.

HET WASSEN VAN DERMASILK®

Dermasilk® verbandzijde kan eenvoudig gewassen worden met een
neutraal wasmiddel of zoals het eigen haar met neutrale shampoo.
Vermijd wasverzachter en was met de hand of in de wasmachine met
een wolwasprogramma tot 400C. Door het gladde oppervlak van
zijde worden vuil en zalf eenvoudig verwijderd. Goed naspoelen 
met schoon water om zeepresten te verwijderen.
Dermasilk® verbandzijde kan niet in de droogtrommel.
In verband met verschonen is het raadzaam te beschikken over
meerdere verbandpakken.

BESCHIKBARE MATEN:
VOOR KINDEREN VAN 0 – 4 JAAR:

Dermasilk® verbandpak* maat 74, 86, 98 en 110
*met voetbescherming en afneembare handbescherming

VOOR KINDEREN VAN 4 – 12 JAAR
Dermasilk® verbandpak maat 116, 134 en 152.

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
Dermasilk® verbandbroek damesmodel in S, M, en L 
en herenmodel S, M, L en XL.
Dermasilk® verbandshirt met lange mouwen, damesmodel 
in S, M, en L en herenmodel in S, M, L en XL.

VOOR HANDEN EN VOETEN:
Dermasilk® verbandhandschoenen maten XS (4-9 jaar),
S,M en L (3 paar per verpakking).
Dermasilk® verbandsokken schoenmaten 21-26/27-32/33-38/
39-40/41-42 en 43-44 (5 paar per verpakking).

VOOR KNIEËN EN ELLEBOGEN
Dermasilk® in buisvorm met diameter 5, 10 en 15 cm,
3 x 1 meter.

DE KOSTEN EN VERGOEDING
De kosten van de Dermasilk® verbandzijde worden vergoed
door de meeste zorgverzekeraars, mits voorgeschreven door
huisarts of specialist.

VERKRIJGBAARHEID VAN DE DERMASILK®

VERBANDZIJDE
De Dermasilk® verbandzijde is verkrijgbaar bij de apotheek.

katoen x 76 zijde x 76


