
 

Silikona pārsienamais materiāls un gels 

CEREDERM®
 

 
 

KAS IR CEREDERM®? 

 

CEREDERM® ir neredzams un viegli lietojams pašlīmējošs vai silikona gela pārsienamais 

materiāls hipertrofisku (sarkanas krāsas apvidus) un keloīdu (šķiedrainu, stingru un biezu 

izvirzītu) rētu ārstēšanai un novēršanai. 

Silikona pārsienamais materiāls mīkstina rētu un samazina tā apsārtumu. Pašlīmējošā 

pārsienamā materiāla mehāniskā iedarbība izlīdzina rētu un samazina to attīstību. To daļējais 

oklūzijas efekts uzlabo rētas izskatu. Pārsienamais materiāls vai gels jālieto tad, kad ir noņemtas 

šuves, un, kad rēta ir pilnīgi sausa, nelietojiet to uz vaļējām brūcēm. 

Visas mūsu CEREDERM® pārsienamā materiāla sastāvdaļas ir rūpīgi izvēlētas to bioloģiskās 

savietojamības dēļ. CEREDERM® nav sterils un paredzēts tikai personīgai lietošanai (lietošanai 

vienam pacientam). CEREDERM® nav UV staru aizsardzība. 

 
SILIKONA DARBĪBAS MEHĀNISMS UN EFEKTIVITĀTE 

 

Silikons ir standarta procedūra rētu ārstēšanai, jo tas ietekmē rētas mitrināšanu. Tā darbības 

mehānisms ļauj gan atjaunot ādas kolagēna šķiedras, gan pārveidot audus, lai izlīdzinātu 

apjomīgās rētas. 

Silikons rētu gadījumā mazina iekaisumu un aktivizē dabisko dzīšanas procesu. Turklāt, silikons 

nomierina rētas niezi un savelkošo sajūtu, pateicoties tā raksturīgajai mīkstinošajai darbībai, kā 

arī tā radītajai ādas virspusējai mitrināšanai. 

 

Silikons, kas ir daļēji okluzīvs, ļauj saglabāt pietiekami daudz ūdens tvaiku, ko izdala āda, kas 

mazinātu asins piegādi un kolagēna nogulsnēšanos. Organisms izmanto tieši šo kolagēnu, lai 

atjaunotu dziļos ādas bojājumus. Ūdens tvaiku aizture notiek, pateicoties poliuretāna slānim, 

kas veicina rētu mīkstināšanu un balināšanu.  Silikons ir tieši tur, lai nodrošinātu pārsienamā 

materiāla saķeri un tā pārvietošanās funkciju. 

 

Saskaņā ar zinātniskās literatūras pārskatu rētu apstrāde ar silikona gelu ir efektīva. Ārstēšana 

ilgst apmēram 4 mēnešus (šis ārstēšanas periods var atšķirties atkarībā no keloīda izmēra un 

pacienta). 

 



CEREDERM® silikona pārsienamais materiāls un gels: 

• Mazina niezi 

• Mīkstina rētu 

• Samazina apsārtumu 

• Mitrina rētu 

• Izlīdzina rētu 

• Samazina rētu pēc 2 - 3 lietošanas mēnešiem 

• Pielāgojams rētai 

• Pilnībā piemērots pacienta morfoloģijai 

• Neredzams un nesāpīgs 

• Pašlīmējošs (pārsienamais materiāls)



 

1. GELS 

 
GELA NOTURĪBAS LAIKS 

 

 

Gela noturības laiks ir 24 stundas ar uzklāšanu 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) zem drēbēm un 

berzes zonām. 

 

INDIKĀCIJAS 
 

 

- Redzamās vietas (seja, kakla līnija) 

- Fleksijas krokas 

- Matainās vietas 

- Pēc dažām krūšu operācijām (paduses dobumā) 

- Maziem bērniem (pediatriskā ķirurģija): nepastāv risks, ka kāds elements varētu atdalīties, 

un to varētu norīt + labāk bērniem aktivitāšu laikā lietot gelu. 

- Pēc matu implantācijas procedūras 

 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 

 

 

• Viegli uzklāt 

• Daļēji okluzīvs ūdens tvaikiem, nav samirkšanas risks 

• Caurspīdīgs 

• Neredzams pēc dažām sekundēm 

• Ilgstoši noturīgs uz ādas  

• Nav taukains, nesmērē drēbes 

• Pielāgots visām ķermeņa zonām, tostarp grumbām, izliekuma krokām, matainām zonām un 

sejai. 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

 

• Apskatiet rētu un vismaz vienu reizi dienā to rūpīgi notīriet ar tīru ūdeni un PH neitrālām 

ziepēm. 

• Pirms gela uzklāšanas pārliecinieties, ka āda ir labi nožuvusi.  

• Uzklājiet plānu gela kārtu un ap rētu veiciet apļveida kustības, neļaujot tam iekļūt ādā. 

Atstājiet to uz dažām minūtēm. 

• Pēc lietošanas kārtīgi aizveriet tūbiņu. 

Ja gels žūst pārāk ilgi vai, ja tas ir pārāk lipīgs, iespējams, tas ir tāpēc, ka uzklātais slānis ir pārāk 

biezs. 

Ņemot vērā vidējo ārstēšanas ilgumu, kas ir 4 mēneši, 15gramu tūbiņa pilnībā paredzēta rētas 

apstrādei, kuras izmērs ir mazāks par 10 cm, ja tiek uzklāts plāns slānis (aprēķins veikts ar divām 

uzklāšanas reizēm dienā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā kā šī lietošana aprēķināta uz vidējo 

lietošanu, viena tūbiņa var nebūt pietiekama.  

 

SASTĀVS 

 

Pastiprināti siloksāni (<90%), ūdens, nātrija poliakrilāts, glikola ēteris, silikona glikola 

kopolimērs. 

 



 

 

 

2. PĀRSIENAMAIS MATERIĀLS  

 

INDIKĀCIJAS 
 

 

Katru pārsienamo materiālu var sagriezt vajadzīgajā formātā atkarībā no pārklājamās rētas lieluma: 

 

- Maza apmatojuma un plakanas vietas (vēdera priekšējā siena, vēdera laparotomija, 

ķeizargrieziena daļa, sternotomija, krūšu kurvis) 

- Pēc krūšu operācijas (ANCHOR un CROWN pārsiešanas materiāls): krūšu rekonstrukcija, 

samazināšana, palielināšana, mastektomija 

- Apdegums, kad nav čūla vai sulošanās 

- Tetovējuma noņemšanas rēta 

 

Pārsienamā materiāla lietošanas instrukcija 
 

 

CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu var izmantot hipertrofisku (sarkanā krāsā apvidū) 

un keloīdu (šķiedru, stingru un biezu izspiestu) rētu ārstēšanai un profilaksei. Turklāt tie 

jāuzglabā un jāpārvadā to kastītē. Lai to lietotu, Jums jāievēro šie precīzie norādījumi: 

• Pārbaudiet rētu un vismaz vienu reizi dienā to rūpīgi notīriet ar tīru ūdeni un neitrālām 

PH ziepēm. 

• Pirms pārsienamā materiāla uzklāšanas pārliecinieties, ka āda ir labi nožuvusi. 

• Izņemiet pārsienamo materiālu no iepakojuma. Ja nepieciešams, sagrieziet pārsienamo 

materiālu vajadzīgajā izmērā un formā, lai pārklātu rētu. Griežot, noteikti atstājiet 1 cm 

rētas katrā pusē. 

• Uzlieciet pārsienamā materiāla pašlīmējošo pusi uz aizvērtās brūces un uzmanīgi 

noņemiet aizsargplēvi. 

 

CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu ir iespējams arī izmantot, ja nepieciešami atbalstošie 

pasākumi (elastīgā josla vai kompresijas apģērbs). CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu 

ieteicams turēt katru dienu, izņemot gadījumus, kad ilgstoši esat saskarē ar ūdeni vai jebkuru 

šķidrumu. 

Katru pārsienamo materiālu var turēt 3 līdz 4 dienas. Pēc šī perioda pārsējs dabiski zaudēs saķeri. 

Pārsienamo materiālu nedrīkst turēt ilgāk kā 5 dienas. 

Kad pārsienamais materiāls vairs nelīp, noņemiet to un uzlieciet jaunu. Ārstēšanai vajadzētu ilgt no 

2 līdz 3 mēnešiem. 

Vienmēr ievērojiet to, kas rakstīts uz ārsta receptes. 

 
 SASTĀVDAĻAS  

100% silikons 

 



PAPILDU INFORMĀCIJA 

Lietošanas zonas  

 
 

 CEREDERM
®

 

5x8 cm 

CEREDERM®
 

5x30 cm 

CEREDERM®
 

10x20 cm 

CEREDERM® 

Anchor 

CEREDERM®
 

Ring 

CEREDERM®
 

Lipostick 

HIPERTROFISKU 

RĒTU ĀRSTĒŠANA 

UN NOVĒRŠANA  

X X X X X X 

KELOĪDU RĒTU 

ĀRSTĒŠANA UN 

NOVĒRŠANA 

X X X X X X 

RĒTU ĀRSTĒŠANA PĒC 

SKAISTUMKOPŠANAS 

ABLĀCIJAS 

PROCEDŪRĀM VAI 

LIPOSAKCIJAS  

     
 
X 

FORMA, KAS 

PIELĀGOJAS PERI-

AREOLĀRĀM RĒTĀM  

    
X 

 

FORMA, KAS 

PIELĀGOJAS KRŪŠU 

SAMAZINĀŠANAS 

VAI KRŪŠU PTOZES 

KOREKCIJAS 

GADĪJUMĀ   

   
 

X 

  

FORMA, KAS 

PIELĀGOJAS 

DAŽĀDIEM RĒTU 

IZMĒRIEM  

X X X X 

  

 

 



Kontrindikācijas 
 

 

CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu un gelu nevar lietot šādos 

gadījumos: 

• Atvērta brūce 

• Čūla 

• Izgulējums (spiediena čūla) 

• Sulošanās 

• Nesadzijis apdegums 

• Gļotāda 

• Vietas, kas atrodas tuvu acīm 

• Ja rodas ādas reakcija, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. 

CEREDERM® paredzēts tikai ārīgai lietošanai.  

Uzglabājiet CEREDERM® bērniem nepieejamā vietā. 

Nelietot CEREDERM® pēc derīguma termiņa beigām (rakstīts uz CEREDERM® iepakojuma) 

Blakusparādības 
 

 

CEREDERM® gela vai pārsienamā materiāla lietošana var izraisīt tādas blakusparādības kā ādas 

reakcijas (eritēma, nieze utt.), brūces atvēršanās vai sāpes. Atbilstoša lietošanas nosacījumu un 

kontrindikāciju ievērošana mazina šīs blakusparādības. Blakusparādību gadījumā ieteicams uz 

laiku pārtraukt CEREDERM® gela vai pārsienamā materiāla lietošanu. Ārstēšanu var atsākt, 

tiklīdz stāvoklis normalizējas, un ieteicams konsultēties ar ārstu. 

 

Kontrole un izsekojamība 
 

 

Mūsu produkti tiek ražoti no izejvielām, kas apstiprinātas lietošanai medicīnā un kosmētikā. 

Izmantotās izejvielas atbilst specifikācijām, kas noteiktas ar piegādātājiem. 

 

Gatavam produktam tiek veikta vizuāla aizzīmogojuma pārbaude. 

 

Pēc partijas numura, mēs varam nodrošināt dažādu ražošanas posmu soļu izsekojamību, lai 

zinātu gala patērētāju lietotās konkrētās partijas 


