
 
 
 
 
 
 

CICATREX termékleírás 
 

 

A kompressziós terápia hatása 

Az úgynevezett kompressziós öltözetek alkalmazása az égési hegek gyógyítására több 

mint 20 éve kezdődött. A bőrre gyakorolt nyomásnak 25-32 mmHg között kell lenni, azaz 

a 20 mmHg-es kapilláris nyomás felett, de a még tolerálható határ alatt. A kompressziós 

öltözékek hatékonyságát égési sérülések kezelésére számos tanulmány igazolja. A mély, 

másodfokú vagy súlyosabb égési sérülést szenvedett pácienseknél nagy a hypertrophiás 

hegesedés majd annak következtében a keloidok kialakulásának veszélye. A legalább 12 

hónapig tartó megfelelő mértékű kompresszió lelassítja a vérkeringést, csökkenti a 

kapillárisok számát és a heget laposabbá teszi. A kompresszió hatására a kollagén 

rostok elrendeződése szabálytalan helyett párhuzamossá válik. Csökkenti a viszketés-

érzetet. A gyártó által garantált nyomás a teszteredmények alapján megfelel a 25 

Hgmm-nek. A hatékony terápia érdekében a betegeknek a sebgyógyulást követően 

azonnal, fokozatos hozzászoktatás után napi 24 órában kell viselnie az öltözetet 12-36 

hónapon keresztül. 

 

Cicatrex termékek 

A Cicatrex öltözetek két irányban rugalmas hosszúmegnyúlású anyagokból készülnek, 

ezért könnyebb a felvételük, jobban követik a test mozgását, kisebb térfogatváltozásokat 

jól tolerálják. (Azaz nagyobb megnyúlási sávban biztosítják a terápiához elengedhetetlen 

szükséges 25 Hgmm nyomást.) Cicatrex esetén különböző testrészekhez, életkorhoz, 

aktivitáshoz többféle alapanyagból és színből lehet választani. A különösen lapos, a 

külső oldalon elhelyezett varratok és a kötési technika biztosítja a dörzsölés-mentes, 

sima érintkezést a bőrfelülettel. 

A minden részletre kiterjedő méretvételi lap adatait számítógépes szoftverbe tápláljuk, 

amely kikalkulálja a megfelelő nyomást biztosító szabásmintát.  

 

Műszaki paraméterek:  

CICATREX Nature, kötött 54 % viszkóz, 27 % poliészter, 19 % elasztán 

CICATREX Nature, szőtt 54 % viszkóz, 37 % poliészter, 9 % elasztán 

CICATREX Rigid 81 % poliamid, 19 % elasztán 

CICATREX Skin 59 % poliamid, 41 % DORLASTAN® 

CICATREX Silver 46 % viszkóz, 27 % poliészter, 19 % elasztán, 

 8 % poliamid, ezüstözött 

 

Élettartam:  

A gyártó 6 hónap kihordási időt javasol. Ez idő alatt ugyanis a kenőcsök használata (ami 

nem tiltott) és a gyakori mosás következtében veszíthet az anyag az eredeti 

rugalmasságából. 6 hónapra 2 termék felírását javasoljuk, mivel így biztosítható a 

folyamatos viselet a mosások idejére. A termék és a kiegészítők meghibásodását a 

szavatosság keretein belül orvosoljuk. 

 


