
BAPSCARCARE T Instrukcja stosowania 
Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE T. Samoprzylepny (adhezyjny), cienki i przezroczysty 
medyczny opatrunek wykonany z silikonu do leczenia i zapobiegania nieprawidłowym 
bliznom (blizny przerostowe i keloidowe). 

Opis produktu 
BAPSCARCARE T to zestaw opatrunków silikonowych do leczenia starych i nowych blizn 
(również rozległych). Ze względu na swoją elastyczność i właściwości adhezyjne opatrunek 
BAPSCARCARE T pozostaje na swoim miejscu na dowolnej części ciała. Może być 
stosowany pod ubraniem. 

Skład 
Folia poliuretanowa, medyczny żel silikonowy 

Właściwości 
BAPSCARCARE T sprawia, że blizny stają się bardziej płaskie, mniej widoczne i cieńsze. 
Pomaga taż zmniejszyć dolegliwości (takie jak trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, 
swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne). 

Opatrunek zapewnia okluzyjne środowisko, dodatkowo nawilżając naskórek 
(powierzchniową warstwę skóry). Zwiększone nawilżanie sprawia, że uszkodzona tkanka 
goi się szybciej a dolegliwości towarzyszące ulegają złagodzeniu. 

Wskazania do stosowania 
Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE T stosuje się w leczeniu starych i nowych blizn. Jest 
wskazany do: 

• Leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (przerostowym i keloidowym) 
• Leczenia blizn po oparzeniach 
• Leczenia blizn pooperacyjnych 
• Leczenie trwałych dolegliwości funkcjonalnych (trwałe zaczerwienienie, uczucie 

„ciągnięcia”, świąd, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy 
kosmetyczne) 

Instrukcja stosowania 
Rozpoczęcie leczenia 
Zalecane jest stopniowe przedłużanie czasu stosowania opatrunku w okresie pierwszego 
tygodnia do osiągnięcia 24 godzin na dobę, aby skóra stopniowo się przyzwyczaiła do 
opatrunku. Aby uzyskać optymalny efekt terapeutyczny zaleca się noszenie opatrunku 
silikonowego codziennie tak długo, jak to możliwe.  

Przed zastosowaniem  
• Dokładnie oczyść a następnie osusz bliznę i skórę sąsiadującą.  
• Wyjmij produkt z opakowania.  
• W razie potrzeby opatrunek silikonowy można dociąć do żądanego rozmiaru.  



• Upewnij się, że opatrunek obejmuje całą bliznę i obszar około 2 cm zdrowej skóry.  
• Depilacja okolicy blizny przed aplikacją sprzyja lepszej przyczepności i przedłuża 

żywotność opatrunku silikonowego. 

Sposób aplikacji 
• Usuń pierwszą część folii ochronnej z opatrunku silikonowego i delikatnie umieść go 

na jednym końcu blizny.  
• Usuń drugą część folii ochronnej i delikatnie przyklej pozostałą część opatrunku 

silikonowego na bliznę.  

Pielęgnacja w celu utrzymania właściwości opatrunku 
Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE T jest jednorazowym opatrunkiem, który od 
momentu aplikacji może pozostawać na bliźnie aż do czasu utraty właściwości 
adhezyjnych (przyczepności). 

Jak długo trwa leczenie BAPSCARCARE T?  
BAPSCARCARE T można stosować tak długo, jak długo widoczne są cechy przerostu blizny, 
zaczerwienienie lub inne objawy opisane powyżej. Zapytaj swojego lekarza o precyzyjny 
plan leczenia. 

Czas użytkowania  
Pełne opakowanie BAPSCARCARE T zawiera 10 sztuk opatrunków silikonowych. Każdy z 
nich może być użytkowany przez 5 do 7 dni. Pełne opakowanie BAPSCARCARE T wystarcza 
na 5 do 10 tygodni leczenia. 

Środki ostrożności 
• Skonsultuj się z lekarzem w razie wystąpienia podrażnień skóry lub innych problemy 

skórnych.  
• Opatrunki silikonowe są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.  
• Opatrunki silikonowe można stosować wyłącznie po zakończeniu procesu gojenia, nie 

wolno stosować ich na otwarte rany.  

Działania niepożądane 
Jak dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. 

Przechowywanie 
Termin ważności nadrukowano na opakowaniu. Należy przechowywać w temperaturze 
pokojowej nieprzekraczającej 25oC. 

Data ostatniej wersji instrukcji stosowania listopad 2016 

BAP Medical BV, NL, 7324 BT, 
Laan Van De Maagd 119, 
Apeldoorn. 
MADE IN BELGIUM IF

U
-B

SC
-T

-0
04

 


