
Wat is Nourisil™ MD?
Nourisil™ MD is een zeer lichte, transparante, zelfdrogende 
siliconengel die ontwikkeld is voor de behandeling en preventie van 
nieuwe en oude keloïden en hypertrofische littekens, als gevolg van 
chirurgische ingrepen, verwondingen, trauma’s of brandwonden. Het 
unieke mengsel van siliconen en vitamine E zorgt voor een goede 
vochtbalans en verbetert het uiterlijk van littekens. 

Nourisil™ MD voelt zijdezacht en niet vet aan op de huid. Het is 
eenvoudig op littekens aan te brengen op alle delen van het lichaam, 
zelfs op het gezicht en de gewrichten. Indien gebruikt volgens de 
instructies, vormt Nourisil™ MD een laag die de huid en het litteken 
hydrateert en beschermt.

Toepassing
Nourisil™ MD wordt gebruikt ter preventie en behandeling van nieuwe 
en oude keloïden en hypertrofische littekens. Nourisil™ MD helpt 
littekens te verzachten, maakt ze vlakker en gladder, verlicht jeuk en 
ongemak van de huid en vermindert eventuele bijbehorende pijn en 
roodheid. Nourisil™ MD kan worden aangebracht nadat de wond is 
genezen en wanneer het huidoppervlak intact is.

Nourisil™ MD is geschikt voor gebruik bij alle huidtypen, zelfs de 
gevoelige huid en bij kinderen. 

Nourisil™ MD is een medisch hulpmiddel.

Gebruiksaanwijzing
• Was de handen voor en na gebruik.
• Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.
• Verwijder de dop van de pompflacon.
• Druk enkele malen op de pomp tot de gel uit de flacon komt.
•  Masseer voorzichtig een kleine hoeveelheid Nourisil™ MD op het 

litteken en laat drogen.
•  Veeg indien nodig zorgvuldig de overtollige gel af met een tissue om 

vlekken op kleding te voorkomen.
•  Zodra de gel is opgedroogd, kunnen cosmetica of zonbescherming 

worden aangebracht.
•  Breng Nourisil™ MD tweemaal daags aan; éénmaal ‘s ochtends en 

éénmaal ‘s avonds.

De aanbevolen behandelingsduur is 60-90 dagen. Voor grotere of 
oudere littekens kan een langere behandelingsduur nodig zijn.

Waarschuwingen
•  Nourisil™ MD mag niet worden aangebracht op open wonden of 

derdegraads brandwonden.
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•   Nourisil™ MD mag niet gebruikt worden indien er sprake is van 
aandoeningen die de huid beschadigen. Raadpleeg bij twijfel uw 
apotheker of arts.

•  Rechtstreeks contact met de slijmvliezen en de ogen moet worden 
vermeden.

•  Indien een aanvullende behandeling is vereist op dezelfde plek, 
raadpleeg uw apotheker of arts.

• Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
•  Indien irritatie optreedt, dient het gebruik onmiddellijk stopgezet en 

een arts geraadpleegd te worden.
• Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Bewaarcondities
• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Bewaren tussen 4 en 25°C.
•  Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum vermeld op de 

pompflacon (EXP). Na openen 12 maanden houdbaar.

Ingrediënten
Cyclopentasiloxane, Caprylyl Methicone, Tocopheryl Acetate, 
Dimethicone Crosspolymer, PEG-12, Dimethicone/PPG-20 
Crosspolymer, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Dimethicone.

Verdere informatie
Voor meer informatie, neem contact op met uw apotheker of arts.

Fabrikant
Fagron BV, Lichtenauerlaan 182, 3062 ME Rotterdam, Nederland

Producent
Herkel B.V. Nobelweg 6, 3899 BN Zeewolde, Nederland

Distributeur
Fagron Nederland BV, Venkelbaan 101, 2908 KE Capelle a/d IJssel, Nederland

Fagron Advanced Derma
Fagron Advanced Derma is wereldwijd dé standaard voor geavanceerde 
en geïndividualiseerde dermatologische zorg. Fagron Advanced Derma 
omvat een reeks huidvriendelijke basiscrèmes voor verschillende 
huidtypen, ontwikkeld aan de hand van dermatologische inzichten. 

De ingrediënten zijn zorgvuldig geselecteerd en mild voor de kwetsbare 
en gevoelige huid. De basiscrèmes bieden maximaal gebruikscomfort,
zijn goed smeerbaar en trekken snel in.
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