
Nourisil™ MD
Siliconengel voor littekens



Internationale richtlijnen in littekenbehandeling bevelen producten op basis van siliconen aan als 
eerstelijnstherapie voor zowel behandeling als preventie van keloïden en hypertrofische littekens. 
Siliconentherapie is de enige beschikbare, niet-invasieve en op evidentie gebaseerde behandelingsoptie 
voor de behandeling van littekens. 1-3

Vergeleken met siliconenpleisters, worden siliconengels geassocieerd met een verhoogde 
patiënttevredenheid en therapietrouw. 4

Nourisil™ MD

De gouden standaard voor de behandeling van littekens

Nourisil™ MD is een ultralichte, transparante, 
zelfdrogende siliconengel, die is ontwikkeld voor 
de behandeling en preventie van nieuwe en 
oude keloïden en hypertrofische littekens als 
gevolg van chirurgische ingrepen, 
verwondingen, trauma’s of brandwonden. Het 
bevat een uniek mengsel van vijf siliconen en 
vitamine E dat de vochtbalans van de huid 
handhaaft en zo het uiterlijk van het litteken 
verbetert.

Nourisil™ MD is een medisch hulpmiddel en is 
beschikbaar in een hygiënisch en handig, 
kant-en-klaar 30 g airless doseersysteem. 
Nourisil™ MD dient tweemaal daags te worden 
aangebracht zodra de wond gesloten is. De 
aanbevolen behandelingsduur is 60-90 dagen. 
Voor grotere of oudere littekens kan een langere 
behandelingsduur vereist zijn.

Wat is Nourisil™ MD?

Ingrediënten • Cyclopentasiloxane
• Caprylyl Methicone
• Tocopheryl Acetate
• Dimethicone Crosspolymer 

• PEG-12 Dimethicone/PPG-20 
Crosspolymer

• Polyglyceryl-3 Diisostearate
• Dimethicone
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Nourisil™ MD

• Siliconengels zijn bewezen doeltreffend in het vlakker en gladder maken en verzachten van littekens 4-11

• Innovatieve formule met vijf siliconen en vitamine E
• De toevoeging van vitamine E aan siliconengels verhoogt de doeltreffendheid van de behandeling 12

• Eenvoudig op littekens aan te brengen op alle delen van het lichaam, inclusief ter hoogte van het 
gelaat en de gewrichten

• Elegante, niet vette formule die zijdezacht aanvoelt op de huid en na drogen een laag vormt die het 
litteken hydrateert en beschermt 13-17

• Geschikt voor gebruik bij alle huidtypes, ook in geval van gevoelige huid en bij kinderen 18-19

• Zonder bewaarmiddelen of minerale oliën

Voordelen van Nourisil™ MD

Hoe werkt Nourisil™ MD?

Bescherming

Beschermt door de vorming van 
een onzichtbare, occlusieve barrière

Hydratatie

Verhoogde hydratatie normaliseert 
collageenproductie ter hoogte van 

het litteken 13-17

Groeifactor modulatie

Door modulatie van groeifactoren 
wijzigt de activatietoestand van 

fibroblasten, waardoor synthese van 
de extracellulaire matrix wordt 

gereduceerd 13-17
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Nourisil™ MD is doeltreffend in de preventie en behandeling van nieuwe en oude keloïden en 
hypertrofische littekens. Nourisil™ MD helpt littekens vlakker en gladder te maken en te verzachten, de 
jeuk en het ongemak, veroorzaakt door littekens, te verlichten en geassocieerde pijn en roodheid te 
verminderen. 4-11

Bewezen doeltreffendheid

Voor aanvang van de behandeling Na 3 maanden behandeling Na 9 maanden behandeling

Gebruik
• Preventie en behandeling van nieuwe en oude keloïden en hypertrofische littekens
• Kan worden aangebracht zodra het huidoppervlak intact is
• Geschikt voor gebruik bij alle huidtypes, ook in geval van gevoelige huid en bij 

kinderen

Preventie van lineair hypertrofisch litteken na chirurgische ingreep

1X 1X

Case report Dr. A. Borghijs, België, 2015.


