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Tel.  +31 (0)55 355 25 80
Fax  +31 (0)55 355 91 98

BAP Medical B.V., Nederland

Laan van de Maagd 119 
7324 BT Apeldoorn

www.bap-medical.com
info@bap-medical.com

MEDISCHE VERBANDKLEDING
TEGEN HUIDAANDOENINGEN

Zitten op jouw huid te veel ziekmakende bacteriën?  

Dan worden ze door deze antimicrobiële laag onschadelijk gemaakt. 

Effectief, veilig, en zonder je natuurlijke bacteriële huidbalans te  

verstoren. Zo werkt DermaSilk actief tegen ontstekingen en  

bijbehorende klachten (jeuk, roodheid en irritatie). Je huidklachten 

verbeteren of stabiliseren hierdoor snel.

2. HUIDVRIENDELIJK

DermaSilk medische verbandkleding  

is gemaakt van 100% natuurzijde. 

De zijdevezel is rond en glad en wel 

800 tot 1.200 meter lang. Hierdoor 

heeft de fijne zijdedraad weinig 

uiteinden en haast géén stekeltjes 

die schuren of irriteren op je huid.

Kleding en huidirritatie

De grove structuur van veel vezels in 

kleding kan voor huidirritatie zorgen. 

Dat komt doordat de vezels, 

bijvoorbeeld van katoen, zeer kort 

zijn (slechts 2 á 3 cm) en niet glad. 

Bij iedere beweging die je maakt, 

schuren miljoenen kleine vezeluiteinden 

(stekeltjes) over je huid. Door de wrijving 

gaat je huid irriteren, krijg je ontstekingen, 

of erger, raakt deze beschadigd.

VERBANDKLEDING
 TEGEN HUIDAANDOENINGEN 

zoals eczeem, psoriasis en schimmelinfecties

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DERMASILK

Wordt Dermasilk verbandkleding vergoed vanuit de basis-zorgverzekering?

Of u recht heeft op vergoeding, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw 

zorgverzekering. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de 

voorwaarden voor vergoeding.  Via www.DermaSilk.nl is een receptformulier 

te downloaden. 

Kan ik Dermasilk medische verbandkleding zelf kopen?

Ja, via onze website www.DermaSilk.nl. Daar vind je ons volledige aanbod. 

Na bestelling heb je de producten binnen enkele dagen in huis.

Kan ik mijn (medische) crème onder Dermasilk gebruiken?

Ja. DermaSilk verbandkleding vult de werking van je (medische) crème 

aan. Breng eerst de crème aan, en draag vervolgens de medische 

verbandkleding eroverheen.

Moet ik andere speciale kleding over Dermasilk heen dragen?

Nee. DermaSilk verbandkleding is ontworpen om discreet onder elke vorm van

kleding (of als pyjama) te dragen. Kies dus gewoon je eigen, favoriete kleren!

Moet ik Dermasilk medische verbandkleding continu dragen?

Wel als je doorlopend last hebt van je huidaandoening of als deze verergert. 

Draag DermaSilk medische verbandkleding ook continu als je verwacht dat 

je aandoening binnenkort weer verergert. Dan werkt de kleding preventief. 

In andere gevallen kun je DermaSilk korter dragen. Of uittrekken bij  

gelegenheden waarbij de verbandkleding niet gepast is.

Wat is het verschil tussen DermaSilk en gewone zijde? 

Dermasilk is medische kleding en speciaal ontwikkeld voor een kwetsbare 

en gevoelige huid. DermaSilk is vrij van sericine, een eiwit in zijde dat 

allergische reacties oproept. Daarnaast is aan de vezel een gepatenteerde 

AEGIS-molecuul toegevoegd waardoor Dermasilk antibacterieel en 

schimmeldodend is. DermaSilk medische verbandkleding is 

wetenschappelijk bewezen in diverse gepubliceerde klinische studies.

Meer (bestel)informatie en ervaringen?
www.DermaSilk.nl

Ga voor (bestel)informatie, ervaringen  
of  blogs naar: www.DermaSilk.nl

3. COMFORTABEL, ADEMEND EN VOCHTREGULEREND

Ademend & vochtregulerend

Kleding van wol, synthetische vezels en zelfs katoen voert 

onvoldoende warmte en transpiratie van de huid af. Deze kleding 

creëert een broeierig klimaat waardoor de groei van schadelijke 

bacteriën en schimmels bevorderd wordt. Gevolg, een 

verslechtering van de huidconditie en toenemende klachten. 

DermaSilk zijde zorgt ervoor dat de huid blijft ademen.  

De fijne zijde reguleert het vocht en de warmte en neemt  

je lichaamstemperatuur aan. Zo wordt het nooit té warm  

en gaat het niet broeien.

Licht & elastisch

De fijne DermaSilk zijde 

is vederlicht, rekbaar en 

daardoor zeer comfortabel. 

Dit komt doordat de 

zijdedraad niet geweven 

is, maar gebreid. 

Door de elasticiteit sluit de verbandkleding altijd goed aan op 

je huid. Ideaal dus om als pyjama of onder kleding te dragen.

Ongebleekt & ongeverfd

DermaSilk medische verband-

kleding is 100% ongebleekt 

en ongeverfd. 

Zeer vriendelijk voor je 

huid en een voorwaarde 

voor een goede werking. 

4. WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN WERKING

De werking van DermaSilk is wetenschappelijk bewezen

in diverse gepubliceerde klinische studies. Op onze  

site vind je verschillende studies die de werking van 

DermaSilk medische verbandkleding onderbouwen.

www.DermaSilk.nl/wetenschappelijk-bewezen 
Katoenvezels 

 (76x vergroot)

Normale kleding beschermt je tegen kou, weer en wind  

maar kan een gevoelige huid irriteren. Bij een gevoelige huid, 

zoals eczeem of psoriasis, is de keuze van kleding daarom 

onderdeel van een goede huidbehandeling.

• Voorkomt jeuk en krabben
• Brengt je nachtrust terug
• Helpt je huid herstellen

DermaSilk Zijdevezels 
 (76x vergroot)

o.a. eczeem, psoriasis en 
schimmelinfecties
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Kijk op de website voor welke huidaandoeningen DermaSilk medische 

verbandkleding nog meer toegepast kan worden. www.DermaSilk.nl 

DermaSilk werkt:

1. Tegen infecties

 Dankzij de actieve antibacteriële en antischimmel werking

2. Tegen irritatie

 De zijdevezel is volledig glad waardoor het niet irriteert op de huid

3. Tegen zweten

 De stof is licht, ademt en neemt vocht op

4. Is wetenschappelijk bewezen

 De werking is onderbouwd in gepubliceerde studies

Zo voorkomt DermaSilk medische verbandkleding jeuk en krabben.  

Je huid krijgt rust om te herstellen. De uitslag en/of infectie vermindert snel. 

1. ANTIBACTERIEEL EN ANTISCHIMMEL DANKZIJ AEGIS (AEM5772/5)  

Op je huid leven miljarden bacteriën en schimmels. Goede (belangrijk 

voor bescherming en je huidconditie), maar ook ziekmakende.  

Laatstgenoemde verstoren je huidbarrière. Daardoor kunnen huid- 

DERMASILK-PRODUCTLIJN  Verkrijgbaar in diverse maten

Huidaandoeningen zijn om gek van te worden. Het ziet 

er lelijk uit, het jeukt en je ligt er wakker van. In ernstige 

gevallen kan het zelfs bloeden en pijn doen.  

Maar wees gerust: er is iets aan te doen. DermaSilk medische 

verbandkleding werkt effectief tegen huidaandoeningen. 

Het geeft je rust. En helpt je huid herstellen.

ONTWIKKELD VOOR MENSEN MET HUIDPROBLEMEN

DermaSilk medische verbandkleding is speciaal ontwikkeld voor 

mensen met huidaandoeningen. De verbandkleding is discreet 

onder kleding (of als pyjama) te dragen, effectief tegen infecties 

en geeft je huid rust om te herstellen. Je huidklachten verbeteren 

of stabiliseren hierdoor snel.

Te gebruiken bij:

 Eczeem

 Psoriasis

 Smetplekken

 Bacteriële- en schimmelinfecties van de huid

 Of andere chronische huidproblemen

Medische verbandkleding tegen huidaandoeningen
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Romper
(lange mouwen)

 
Slobbroek
(incl. voeten)

 
Shirt 
(lange mouwen)

 
Broek 

 
Sokken 

 
Gezichts- 
masker

Muts 

 

 
 
Handschoenen 
(korte vingers) 

 
Handschoenen 
(lange vingers) 

 

OVERIGE
 

Handschoenen 
(lange vingers) 

Handschoenen 
(korte vingers) 

Sokken 
 

Beenkousen 

Kniekousen 

Knie- 
elleboogstuk

Halskraag

Oogmasker

Gezichts-
masker

DAMES

 
Shirt
(lange mouwen)

 
Shirt  
(korte mouwen)

Broek

 
 
Heupslip

Broekslip

 

HEREN

 
Shirt
(lange mouwen)

 
Shirt  
(korte mouwen)

 
Broek 

Boxershort 

 

Medische verbandkleding tegen huidaandoeningen
zoals eczeem, psoriasis en schimmelinfecties.

Medische verbandkleding tegen huidaandoeningen
zoals eczeem, psoriasis en schimmelinfecties.

ontstekingen, roodheid en 

jeuk ontstaan of verergeren. 

Bijvoorbeeld: eczeem.

Gepatenteerd en 

antimicrobieel

 DermaSilk medische 

verbandkleding bevat 

het gepatenteerde AEGIS-

molecuul (AEM5772/5). 

Op de zuivere DermaSilk 

zijdevezel is een permanente 

antimicrobiële laag aan-

gebracht, die schadelijke

micro-organismen (zoals 

bacteriën en schimmels) 

uitschakelt.  


