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Staudt littekencrème
STAUDT littekencrème is ontwikkeld door de Plastisch Chirurgen uit het Rode Kruis
Ziekenhuis te Beverwijk. In de zoektocht naar een effectieve littekencrème zijn
grondstoffen/ingrediënten samengevoegd waarmee jarenlang goede ervaringen zijn
opgedaan ten bate van littekenklachten.
Deze crème is gebaseerd op een grote selectie van bekende grondstoffen/
ingrediënten, zoals vitamine E, calendula en minder bekende grondstoffen/
ingrediënten. De antibacteriële werking van honing zorgt voor een rustig verloop van
de littekengenezing. Een speciale siliconenlaag houdt de actieve werkstoffen onder
een flinterdunne laag om zo de werkzaamheid nog beter tot haar recht te laten komen.

Waar kan je STAUDT littekencrème voor gebruiken?

Verse littekens

Huidtransplantaties

Hypertrofie

keloïted

1e gr brandwond

Radiatiedermatitis

Ance littekens

Na laser of peeling

Dermatologisch getest
STAUDT littekencrème bestaat uit de beste grondstoffen van natuurlijke aard.
Alle STAUDT producten zijn hypo-allergeen geformuleerd. De kans op irritaties en
allergische reacties zijn daardoor erg klein.
Daarbij is de crème dermatologisch getest. Dit betekent dat een dermatoloog in
opdracht van de fabrikant het product op vrijwilligers heeft getest.
Deze test heeft uitgewezen dat er geen overgevoeligheidsreacties zijn opgetreden bij
het testen op verschillende huidtypen.
Een dermatologische test is geen garantie dat het product geen
overgevoeligheidsreactie zal oproepen. Sommige mensen kunnen onverwacht
reageren op (een ingrediënt van) een product.
De Beverwijk Cream Company raadt u daarom aan om elk product eerst te testen op
een klein stukje huid op bv. de pols.

Gebruik
De producten die geproduceerd zijn door de Beverwijk Cream Company zijn
zorgvuldig op elkaar afgestemd en kunnen gelijktijdig worden gebruikt.
Optimale bewaartemperatuur. De kwaliteit van de crème blijft optimaal als u deze
bewaart tussen 15°C. en 25°C./ 59F en 77F.

Houdbaarheid
Na het openen van de tube/stick
is de crème 12 maanden houdbaar.

12 M

Van de Beverwijk Cream Company zijn de volgende producten verkrijgbaar:

STAUDT littekencrème:
De tube heeft een volume van 40 ml/1,4 fl oz en bevat o.a. de volgende
werkzame stoffen:
• Sheabutter voedt en verzacht de huid

• Honing heeft een verzachtende en anti-bacteriële werking
• Avocado olie en Jojoba olie maken de huid zacht en soepel
• Vitamine E helpt als krachtige antioxidant de huid te herstellen en te beschermen
• Glycerine hydrateert de huid
• Bisabolol en Allantoïne verzachten de huid en hebben een rustgevende en
ontstekings
remmende werking
• UV-A en UV-B filter beschermen de huid tegen vroegtijdige huidveroudering
• Hyaluronzuur is een moisturizer voor de huid
• Calendula ondersteunt het herstellende vermogen van de huid
• Cytokinol regenereert de huid en beschermt de huid

STAUDT littekenstick SPF 30
De stick bevat 15 gram/ van de volgende werkzame stoffen:
• SPF30 werkt als zonbescherming
• Sheabutter voedt en verzacht de huid
• Carnauba en bijenwas voeden en verzachten de huid
• Avocado olie en Jojoba olie maken de huid zacht en soepel
• Vitamine E helpt als krachtige antioxidant de huid te herstellen en te
beschermen
• Aloe vera werkt kalmerend, ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
en hydrateert
• Bisabolol en Allantoïne verzachten de huid en hebben een rustgevende en
ontstekingsremmende werking
• UV-A en UV-B filter beschermende huid tegen vroegtijdige huidveroudering
• Calendula ondersteunt het herstellende vermogen van de huid

Gebruiksaanwijzing:
•
•
•
•
•
•

Twee tot 4 maal daags op litteken of litteken gebied aanbrengen dat bloot 		
wordt gesteld aan zonlicht.
Is geschikt voor oude en nieuwe littekens na een chirurgische ingreep, 		
ongelukken, brandwonden, acne en striae.
Na wondsluiting zacht inmasseren, doe dit altijd in overleg met uw 			
behandelend arts.
Niet direct aanbrengen op verse operatie littekens, overleg eerst met uw 		
behandelend arts.
Oppassen bij het aanbrengen rond de ogen, indien de crème in de ogen komt
kan dit een irriterend effect geven.
Uit de buurt van kinderen houden.

Indicatiegebieden:
•

oude en nieuwe littekens na een chirurgische ingreep, ongelukken, 			
brandwonden, acne en striae

Abdominoplastiek (Fleur de Lis)

6 mnd na behandeling

Borstverkleining

6 mnd na behandeling

Littekenhypertrofie

6 mnd na behandeling

Neusreconstructie

3 mnd

6 mnd

Studie 1 Staudt litteken crème
Pt S (vrouw, 16 jaar)
De patiënt is geopereerd op 16 mei 2012 ivm een contactverbranding op haar rechter
been. De brandwond is tangentieel geëxcideerd en bedekt met een autoloog split
thickness graft. Ingroei van de graft was goed en de genezing van de wond ging
zonder complicaties.
Op 12 juli werd de behandeling met Staudt crème gestart voor haar litteken. Met de
Cutometer (Cutometer MPA 580, Courage & Kahazaka, Cologne, Germany) werden
metingen verricht voor en na een aantal minuten na het aanbrengen van de crème.
Vier weken later kwam de patiënt terug op de polikliniek voor nog een
elasticiteitsmeting van het litteken. Hier werd een toename geconstateerd van de
elasticiteit.

Studie 2 Staudt litteken crème
Pt L (vrouw, 51 jaar)
De patient werd geopereerd op 13 juli 2012 in verband met een verbranding op haar
linker arm. De brandwond is tangentieel geëxcideerd en bedekt met een autoloog split
thickness graft. Ingroei van de graft was goed en de genezing van de wond ging zonder
complicaties.
Op 2 augustus werd de behandeling met Staudt crème gestart voor haar litteken. Met
de Cutometer (Cutometer MPA 580, Courage & Kahazaka, Cologne, Germany) werden
metingen verricht voor en na een aantal minuten na het aanbrengen van de crème.
Twee weken later kwam de patiënt terug op de polikliniek voor nog een

Studie 3 Staudt litteken crème
Deze 65 jarige vrouw liep brandwonden op aan haar linker schouder en thorax (29
december 2010). Totaal 1,5 % lichaamsoppervlak en het ging om een 3e graads
brandwond.
12 dagen na de verbranding van der een debriedement plaats en werd er een autologe
split skin graft geplaatst om het defect te bedekken (mesh 1:1,5). 90% van de graft
overleefde.
Op 12 mei 2011 bezocht zij de polikliniek met voornamelijk klachten van roodheid en
jeuk. Op dat moment is zij gestart met de applicatie van de Staudt litteken crème.
Op 14 juni bij het volgende bezoek was zij tevreden over de vermindering van jeuk van
het litteken.
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