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SilDerm™ arpigeeli, Spray
ja Dual Action-arpigeeli

Silikoni on lääkärien laajasti käyttämä hoitomuoto arpien hoi-
tamisessa ja ennaltaehkäisyssä. SilDerm™ arpihoitotuotesar-
ja on laajasti tutkittu ja sillä on hyvä tai erittäin hyvä vaikutus 
noin 80 % potilaista.(4)

SilDerm™ arpihoitosarjan tuotteet alkavat jo kahden viikon 
sisällä häivyttämään punaisuutta ja tasoittamaan arpea.  
Kuitenkin parhaan tuloksen saavuttamiseksi tulisi käyttöä jat-
kaa 90 päivän ajan. Mikäli arpi on vanha tai laaja, paranemi-
nen voi kestää pidempään, joten SilDermin-tuotteen käyttöä 
suositellaan jatkamaan pidempään.

SilDerm™ arpigeeli, Spray ja Dual Action ovat tehokkaimmil-
laan, kun niitä levitetään ohut kerros arven päälle.

Vinkkejä arpien hoitoon

Kaikki arvet pahenevat auringosta. Vältä aurinkoa tai suo-
jaa arpi hyvin aurinkorasvalla. 

SilDerm tuotteiden ohella, hiero arpea peruskosteus-
voiteella. Käytä hajusteetonta ja lisäaineetonta voidetta. 

Älä hiero SilDerm™ tuotteita arpeen, levitä ohut kerros ja 
jätä kuivumaan.

Mikäli sinulla on herkkyyttä arpien syntymiseen, aloita 
SilDerm™ tuotteen käyttö välittömästi haavan paran-
tumisen jälkeen. SilDerm™ tuotteiden aikaisen käytön 
aloittamisen on todettu vähentävän jopa 60 % arven 
muodostumista. 

Mikäli epäilet, että sinulla on keloidi, niin kerro tästä 
dermatologille, plastiikkakirurgille tai arpiin erikoistuneelle 
lääkärille. Hän antaa sinulle parhaat ohjeet arven hoitami-
seen yhdessä SilDerm™- tuotteiden kanssa.
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On tutkitusti todistettu tasoittavan 
arpea ja vähentävän sen punoitusta.

SilDerm™
  

Dual Action-
arpigeeli

SilDerm™ 
 

arpispray

SilDerm™ arpispray on ainutlaa-
tuinen yhdistelmä lääketieteessä 
käytettäviä silikoneja, joiden on 
suun niteltu kuivuvan nopeasti 
iholla. 

Spray sopii parhaiten käytettäväksi 
arven ollessa kosketusherkkä, kun 
laajoja arpialueita tarvitsee peittää 
tai paikkoihin, joihin suihke sopii 
paremmin käytettäväksi kuin geeli. 

SilDerm
™

 Dual Action-arpigeeli 
15g  on tarkoitettu punoittaville 
ja koholla oleville arville koko 
kehon alueella. Roll-on päätä 
tulisi rullata 5-6 kertaa arven 
yli kahdesti päivässä. Arvelle 
levittyy ohut silikonikerros, 
joka hoitaa punaista ja koholla 
olevaa arpea.
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SilDerm™ arpigeeli

Arvelle, jonka halkaisija on noin 
10cm, tulisi 15g pakkauksen riit-
tää arviolta kolmen kuukauden 
hoitojaksolle. Vanhempien arpien 
kanssa hoitoa voidaan joutua jat-
kamaan pidempään kuin kolme 
kuukautta.

SilDerm™ arpigeeli on myös saata-
villa kätevässä 6g pakkauksessa.
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Miten arvet syntyvät?
Arvet aiheutuvat aina ihon rikkouduttua. Osalla ihmisistä arvet 
parantuvat ja hälvenevät itsestään, kuitenkin suurella osalla ih-
misistä arpi pysyy punaisena sekä koholla. Näissä tapauksissa 
arpea on hyvä hoitaa turvallisella ja tutkitusti tehokkaalla arpihoi-
togeelillä.(1)

Lukuisissa tutkimuksissa on todistettu silikonin vähentävän ar-
ven punoitusta, tasoittavan sitä ja vähentävän kipua sekä kuti-
naa. (2, 3 )   

Mikäli arpi on punainen ja kohollaan vielä kahden viikon jälkeen, 
on aiheellista aloittaa SilDerm™-tuotteiden käyttö. Aikaisessa 
vaiheessa aloitetun silikonituotteen käytön on tutkitusti todistettu 
ehkäisevän arven muodostumista.

Mitkä ovat arven eri tyypit?

Hypertrofiset arvet:

Suurimmalla osalla ihmisistä, joille kehittyy hypertrofisia arpia, 
arvet ovat yleisesti ottaen punaisia ja koholla koko haavan mi-
talta.

Paloarvet:

Palovammoista on usein seurauksena arpia. Tämän tyyppiset 
vammat parantuvat muita vammoja hitaammin. Arven hoita-
minen tulisi aloittaa aikaisessa vaiheessa, jolloin silikonin sekä 
hieronnan yhteisvaikutus antaa useimmiten parhaimman lop-
putuloksen.

Keloidit:

Keloidi muodostuu tavallisesti vamman tai haavan jälkeen, 
mutta alkaa levitä alkuperäisestä vammasta. Erittäin vaalea 
tai tumma iho on erityisen herkkä keloideille. Uskotaan myös, 
että geeneillä ja keloidien muodostumisella on yhteys.

Vanhat arvet:

Yli kahden vuoden vanhoja arpia on selvästi vaikeampi hoi-
taa. Käyttämällä säännöllisesti SilDerm™ arpigeeliä tai Dual 
Action-geeliä näet pian tuloksia.  

Mikä on Sil-
Derm™ arpigeeli?
SilDerm™ arpigeeli on ainut-
laatuinen sekoitus luonnolli-
sesti esiintyviä silikoneja.

SilDerm™ arpigeeli on helposti 
levitettävä geeli, joka kuivuu 
nopeasti muodostaen arpea 
suojaavan peitteen, mikä edes-
auttaa arven parantumista. 

 

Mikä on SilDerm™ 
arpispray?
SilDerm™ arpispray on ainutlaa-
tuinen yhdistelmä lääketieteessä 
käytettäviä silikoneja, joiden on                 
suunniteltu kuivuvan nopeasti iholla.

Se sopii parhaiten käytettäväksi, 
kun arpi on kosketusherkkä, laajoja 
arpialueita tarvitsee peittää tai paik-
koihin, joihin suihke sopii paremmin 
käytettäväksi kuin geeli.

Mikä on SilDerm™ 
Dual Action-arpi-
geeli
Dual Action-arpigeelissä käy-
tetään geelin levittämiseen 
uutta roll-on-päätä. Tämä 
takaa sen, että silikoni on 
helppo levittää ja se kuivuu 
nopeasti. Samalla kun geeliä 
levitetään, roll-on-pää hieroo 
arpea. Silikonin ja hieronnan 
on yhdessä todistettu olevan 
tehokkaampi hoitomuoto, kuin 
pelkkä arven hieronta. 5


