
Bevat zonnefilters met 
hoge beschermings

factor (SPF 30)

Een dunne laag op 
het litteken aanbrengen

Slechts een kleine 
hoeveelheid

 Kelo-cote® gebruiken

Niet wrijven
4 - 5 minuten 
laten drogen

Heeft u een litteken?
Vraag raad aan uw arts of apotHeker

een mooi litteken 
is een litteken dat 
je Vergeet

www.kelo-cote.be

Een gepatenteerde siliconenformule 
voor preventie en behandeling van 
hypertrofische littekens en keloïden
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Medisch hulpMiddel klasse 1
Verkrijgbaar bij de apotheek

kelo-cote®, 
een breed gamma om aan 
uw beHoeften te Voldoen

Het gamma kelo-cote®

kelo-cote®: gebruiksaanwijzing

gescHikt Voor kinderen en personen 
met een geVoelige Huid(7)

medisch hulpmiddel van klasse 1

Tube van 6 g
Bevat de nodige hoeveelheid 

om een litteken kleiner 
dan 7,5 cm te behandelen 
gedurende 2-3 maanden

Tube van15 g
Bevat de nodige hoeveelheid om 

een litteken tussen  
7,5 cm en 10 cm te behandelen 

gedurende 2-3 maanden

Tube van 15 g UV
Bevat de nodige hoeveelheid om 

een litteken tussen  
7,5 cm en 10 cm te behandelen 

gedurende 2-3 maanden

1 Bayat A, McGrouther DA, Ferguson MW. Skin scarring. BMJ 2003;326:88-92. / 2 Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH et al. International Clinical Recommendations on 
Scar Management. Plast Reconstr Surg 2002;110(2):560-571. / 3 Patiëntengetuigenissen - www.kelocote.com / 4 English RS, Shenefelt P.D, Dermatol Surg 1999; 
25:631-638. / 5 Sebastian G, Buxbaum-Conradi H, Fischer S et al. Efficacy and Tolerability of a Novel Silicone Gel for Scar Treatment. Akt Dermatol 2004;30:450.  
/ 6 Signorini M, Clementoni MT. Clinical Evaluation of a New Self-Drying Silicone Gel in the Treatment of Scars : A Preliminary Report. Aesth Plast Surg 
2007;31:183-187. / 7 Sepehrmanesh M. Anwendungsbeobachtung mit DermatixTM Gel an 1522 Patienten. Kompendium Dermatologie 2006;1:30-32.

kelo-cote® uV wordt 30 minuten voor de blootstelling aan de zon aangebracht.  
een zonnebrandcrème om de 2 uur of vaker indien nodig opnieuw aanbrengen.
Waarschuwingen: Direct contact met de ogen, het slijmvlies, derdegraads brandwonden en open wonden vermijden. Kelo-cote® mag niet 
worden gebruikt op huidaandoeningen die de integriteit van de huid aantasten. Kelo-cote® kan vlekken maken op de kleding indien de gel 
niet volledig droog is. Kelo-cote® is enkel bestemd voor uitwendig gebruik. Bij irritatie moet u het gebruik van Kelocote® stopzetten en een 
arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C. Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum 
(EXP), die op de tube vermeld staat.

   kelo-cote® in een dunne laag aanbrengen  
op een zuiver en droog litteken, 2-maal per dag

  4-5 minuten laten drogen
   Het teveel aan kelo-cote® verwijderen indien 

het product niet helemaal droog is
    de gel wordt enkel op een gesloten 

litteken aangebracht
   aanbevolen behandelingsduur: 2-3 maanden

Meer informatie op
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Abnormale littekens ontstaan 
meestal in de halsuitsnijding, op 

de rug, de benen, de schouders en 
de gewrichten. 

Ook kinderen ontwikkelen 
gemakkelijker abnormale littekens.

Patiënten met een zwarte 
huidskleur en halfbloeden 

zijn genetisch voorbeschikt om 
abnormale littekens te vormen, 

meer bepaald het type keloïde.

littekens, 
Herken ze Voor  
een betere beHandeling

abnormale littekens 
wat zijn de meest Voorkomende Vormen?(1,2)

welke zijn de factoren die de ontwikkeling Van 
abnormale littekens kunnen Veroorzaken?(1,4)

na mijn keizersnede was het litteken erg gevoelig.  
ik voelde mij ongemakkelijk, zelfs bij het dragen  
van wijde broeken...

kelo-cote® werkt! mijn littekens vervagen 
geleidelijk. bovendien is het een gebruiksvriendelijk 
product.

sharon(3)

taneshia(3)

na een wond (veroorzaakt door verwonding na ongeval, chirurgie, 
brandwonden, enz.) geneest de huid meestal door een blijvend, 
plat en licht gekleurd litteken achter te laten: men spreekt dan over 
een normaal of “rijp” litteken.

maar als het genezingsmechanisme verstoord wordt, kan het litteken 
onsierlijk worden: men spreekt dan van abnormale littekens.

kelo-cote® is een gepatenteerde siliconengel 
voor preventie en behandeling van 
hypertrofische littekens en keloïden:

kelo-cote®, productvoordelen:

kelo-cote®, een bewezen werkzaamheid(5,6)

  nieuwe of oude(5)

  kleine of uitgebreide

   na chirurgische ingrepen, 
verwondingen, brandwonden, ...

•  Hypertrofische littekens zijn verheven littekens 
met een rode kleur die kunnen jeuken.

•  Ze beperken zich tot het verwonde gebied dat 
niet verder reikt dan het oorspronkelijk litteken 
en ze kunnen spontaan in regressie treden.

•  Deze littekens treden meestal een paar weken na 
een operatie, verwonding of brandwonden op.

Het risico op ontwikkeling van een abnormaal litteken hangt vooral af van 
de plaats van het litteken, het type huid en de leeftijd van de patiënt.

Na de behandeling verbetert  
Kelo-cote® aanzienlijk de symptomen 
geassocieerd met abnormale littekens 
(hypertrofische of keloïde) : 
het litteken wordt zachter, 
witter, minder pijnlijk en de 
jeuk wordt minder. 

1 dag na 
het trauma

Na 3 maanden
behandeling met Kelo-cote®

•  Keloïde littekens vormen roodbruine 
blaasjes, die jeuken en pijnlijk kunnen zijn. 

•  Deze blaasjes hebben de neiging om uit te 
breiden naar de omliggende gezonde weefsels 
en treden niet spontaan in regressie.

•  Deze littekens verschijnen meestal enkele 
maanden na de oorspronkelijke wond.

kelo-cote® 
een estHetiscHe en  
doeltreffende oplossing

om Het probleem Van abnormale littekens aan te 
pakken, bestaat er nu een nieuwe productoplossing ...

SILICONENGEL
  

 ERKEND DOOR  DESKUNDIGEN
 

 (2) 

   Vermindert de roodheid van littekens(5,7)

   maakt verheven littekens 
soepeler en platter(5,7)

   Verlicht jeuk en pijn geassocieerd 
met littekens(5,7)

   transparante, reukloze siliconengel 

   droogt snel in 4-5 minuten

   eenmaal droog kan kelo-cote® worden 
bedekt met cosmetica of een zonnecrème

   ideaal voor onregelmatige oppervlakken, het 
gezicht, de gewrichten en de huidplooien 

   Het is niet nodig de te behandelen zone 
vooraf te scheren of te ontharen

   geen maceratie effect dankzij de semi-
occlusieve laag van kelo-cote®
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