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Φροντίδα μικρών τραυμάτων

Επούλωση Πληγών 4σε1

ο Επιταχύνει την επούλωση των πληγών, δημιουργώντας  
το βέλτιστο περιβάλλον για τη διαδικασία της επούλωσης,  
ρυθμίζοντας το pH και την υγρασία της πληγής

ο Ψύχει την πληγή κι έτσι ανακουφίζει άμεσα από  
τον πόνο χωρίς να προκαλεί τσούξιμο

ο Συμβάλλει στην αποφυγή μολύνσεων δημιουργώντας 
έναν προστατευτικό φραγμό στην πληγή

ο Μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού ουλών παρέχοντας 
στην πληγή την ιδανική περιεκτικότητα σε υγρασία

Εγκαύματα

Μικρά τραύματα

Σκασμένο δέρμα

Εκδορές

Μηχανισμός Δράσης 
Το Bepanthene Hydrogel σχηματίζει ένα ημιστεγανό προστατευτικό φιλμ που προστατεύει την πληγή 
από εξωτερικές επιδράσεις και προάγει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του δέρματος ρυθμίζοντας 
το μικροπεριβάλλον της πληγής. Μέσω της αποφρακτικής του δράσης, αποτρέπει την ξήρανση της 
πληγής και της παρέχει την απαραίτητη υγρασία, ενώ παράλληλα απορροφά το εξίδρωμα  του 
τραύματος. Αυτό εξασφαλίζει τη βέλτιστη ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της επούλωσης καθώς  
οι πληγές επουλώνονται καλύτερα όταν διατηρούνται υγρές.

Υγρή Περιποίηση Τραυμάτων και Υδρογέλες
Η περιποίηση τραυμάτων με μια «εξύπνη υδρογέλη» όπως το Bepanthene Hydrogel διασφαλίζει 
την ιδανική περιεκτικότητα υγρασίας στην πληγή, αποτρέποντας τον σχηματισμό κρούστας και 
ρωγμών στο δέρμα. Έτσι εξασφαλίζεται η βέλτιστη επούλωση και η αποφυγή σχηματισμού ουλών 
δημιουργώντας ένα μικροπεριβάλλον που ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του δέρματος 
(κερατινοκυττάρων, ινοβλαστών) ώς υποκατάστατου για τον ιστό που έχει υποστεί βλάβη.

To Bepanthene Hydrogel 
εξισορροπεί το pH του 
δέρματος δημιουργώντας  
ένα μικροπεριβάλλον  
στο οποίο αναπτύσσονται 
λιγότερα βακτήρια και 
ενισχύεται η ανάπλαση  
του ιστού.

Τιμή pH και Επούλωση Πληγών
Είναι γνωστό ότι μια ελαφρώς όξινη τιμή pH ενισχύει την αντιμικροβιακή άμυνα του δέρματος, καθώς 
έτσι αναπτύσσονται λιγότερα βακτήρια και, παράλληλα, δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο 
μπορούν να λειτουργήσουν με βέλτιστο τρόπο σημαντικά ένζυμα για την ανάπλαση του ιστού.

Πολλά βακτήρια 
αναπτύσσονται σε pH>6

Τιμή pH τραυματισμένου 
δέρματος

Τιμή pH άθικτου δέρματος

όξινο ουδέτερο αλκαλικό

Ουδέτερο

ο Το Βepanthen Hydrogel παρέχει άμεση δροσιστική δράση, καθώς ψύχει ελαφρώς  
την πληγή και ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο.

ο Το Bepanthene Hydrogel παρουσιάζει εξαιρετική τοπική ανεκτικότητα,  
χωρίς σημεία μόλυνσης στις πάσχουσες περιοχές.

ο Η θεραπεία με το Bepanthene Hydrogel οδηγεί σε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 
μειώνοντας τις πιθανότητες σχηματισμού ουλών.

1. Zhang L et al. Evaluation of BepanGel Hydrogel Efficacy and Tolerability Using an Abrasive Wound Model in a Within-Person, Single-Center, Randomized, 
Investigator-Blind Clinical Investigation. Dermatology and Therapy 2020; Vol. 10: 1075–1088. 

Να μη χρησιμοποιείται στο πρόσωπο, στα μάτια, τα βλέφαρα ή σε βλεννογόνους.

Απαιτείται ιατρική συμβουλή για μεγαλύτερες, εκτεταμένες ή πολύ βαθιές πληγές, για μικρές, αλλά εκτενώς μολυσμένες 
πληγές,  σε περίπτωση αργής επούλωσης του τραύματος ή κινδύνου επιπλοκής του.

Συμβάλλει στην αποφυγή μολύνσεων 
δημιουργώντας προστατευτικό φραγμό 
κατά των βακτηρίων

Ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο μέσω 
ελαφράς ψύξης, χωρίς να προκαλεί τσούξιμο

Επιταχύνει την επούλωση 
πληγών παρέχοντας πλήρη 
επούλωση εντός 12 ημερών1

Μειώνει την πιθανότητα 
σχηματισμού ουλών

bepanthol.gr
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Μάθετε περισσότερα

Μονοκεντρική, τυχαιοποιημένη, τυφλή μελέτη 11 ημερών με 33 υγιείς εθελοντές >18 ετών με επιφανειακές πληγές εσωτερικά του αντιβραχίονα για την 
αξιολόγηση της επούλωσης πληγών σε συγκριτική χρήσης Bepanthene Hydrogel + Επίθεμα έναντι αποκλειστικής χρήσης επιθέματος. Η πλήρης επούλωση 
καθορίζεται ως η πρώτη ημέρα μετά την πρόκληση τραύματος με βαθμολογία επανεπιθηλιοποίησης 5 βάσει σχετικής κλίμακας.


