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NewGel+ reduserer eller fjerner nye og gamle arr  

Hva er NewGel+?
NewGel+ er et medisinsk silikonplaster eller silikongel på tube som  
reduserer eller fjerner nye og gamle arr. Plasteret er selvklebende.  
Plaster og gel påføres direkte på arret. 

Hvordan virker NewGel+?
NewGel+ reduserer, flater ut og mykgjør arr. Virkningen oppnås ved 
at plasteret beskytter arret mot luft og tilfører fuktighet. Huden under 
plasteret tilføres et jevnt lett trykk og temperaturen holdes jevn.   

Til hvilke type arr kan du bruke NewGel+?
Silikonplaster/gel kan brukes på alle typer arr, både gamle og nye:
•  Keloide arr •  Hypertrofiske arr
•  Traume •  Generell kirurgi
•  Brannskade •  Kosmetiske arr
•  Keisersnitt •  Arr etter kviser

Er NewGel+ klinisk dokumentert?
NewGel+ er klinisk dokumentert og det er utført over 100 kliniske  
studier som bekrefter effekten. Dokumentert effekt hos en rekke klinikker 
over hele verden.

Hva er det som gjør NewGel+ så spesielt?
•  NewGel+ er laget av medisinsk silikon som er produsert for å gi de 

beste resultater. NewGel+ silikonplaster er komfortabelt på, sitter godt 
og har lang holdbarhet.

•  Silikonen gir optimal beskyttelse. Den tilfører fuktighet, jevn  
temperatur og trykk på huden.

•  NewGel+ er FDA-godkjent for arrbehandling.

Hvilket NewGel+ produkt skal du velge?
NewGel+ silikonplaster brukes gjerne på større arr og de områdene  
plastrene er tiltenkt. 
NewGel+ silikongel egner seg f.eks til små arr og arr som er utsatt for 
mye bevegelser. Silikongel egner seg spesielt godt til bruk i ansikt. 
NewGel+ UV brukes til solutsatte steder.



Studier:

Traume Åpen hjertekirurgi

Før NewGel+ Etter 4 måneder
med NewGel+

Før NewGel+ Etter 4 måneder
med NewGel+

Før NewGel+ Etter 4 måneder
med NewGel+

Før NewGel+ Etter 7 uker  
med NewGel+

Operasjon akilles Kreftkirurgi

Hvordan brukes NewGel+ silikonplaster og silikongel
•  Fjern beskyttelsespapiret og legg silikonplasteret direkte på arret.
•  Silikonplaster og silikongel skal ikke brukes på åpne sår. Kun på 

lukkede sår hvor stingene er fjernet.
•  Plaster/gel bør brukes hver dag i min. 6-8 timer, helst 24 timer i 

døgnet. Jo lengre NewGel+ er i kontakt med arret, jo bedre effekt.
•  Silikonplaster bør tas av en gang i døgnet for å «lufte» arret og  

for eventuelt å vaske og tørke området.
•  Silikongelen smøres direkte på arret. Vent med å dekke til med tøy 

til gelen er tørket. Make-up kan brukes som vanlig når gelen  
er tørket.

•  Ikke bruk silikongel under plasteret. Silikongel vil føre til at  
plasteret mister evnen til å feste seg til huden.

•  Silikonplasteret brukes om igjen i inntil fire uker. Om plasteret blir 
skitten eller mister sin klebelighet, kan det vaskes lett i springvann 
med mild håndsåpe. Lufttørkes før man igjen legger det på. Rens 
arret og la det lufttørke før du setter plasteret på igjen. Det er ikke 
nødvendig å vaske plasteret hver gang før bruk. Skal plasteret 
tildekkes med stramt tøy, kan det være lurt å legge et tynt gasbind 
rundt plasteret for å unngå at det forskyves/løsner.

•  Du vil kunne se resultater allerede etter 3 uker. Best resultat  
oppnås etter minimum 3 måneder.  



 

NG-101 NG-301
12,7x15,2 cm (1 pr box)

NG-101S NG-301s
2,5x15k,2 cm (4 pr box)

NG-120 NG-320
Sirkel (1 par pr box)

NG-126 NG-326 
Anker (1 par pr box)

NG-124 NG-324
"Ispinne" (1 par pr box)

NG-180 NG-380
Dot 2,5 cm (6 stk pr box)

Produktoversikt

Beige Transparent  

NG-140 NG-340 
Øre (1 par pr box)

NG-146 NG-346
Nese (1 par pr box)

NG-164 NG-364 
Mage 5,1 x 61 cm (1 pr box)

NG-160 NG-360
Operasjonssnitt 5,1 x 20 cm (2 pr box)

NG-170 NG-370
Stor firkant 25,4 x 61 cm

15 g NGO-800 30 g NGO-810  
NewGel+E Silikongel med vitamin E 

15 g NGO-8015
NewGel+UV Silikongel m/ UV beskyttelse

Beige Transparent

 = Lagervare. Alle andre artikkelnr er bestillingsvare med leveringstid på ca 3-4 uker.
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