
Primul ajutor în tratamentul rănilor și arsurilor



Formulă inovatoare 

patentată

KAdermin  Spray este recomandat 
pentru tratarea tuturor tipurilor de 
leziuni cutanate:
Minore: răni, tăieturi, abraziuni, arsuri 
solare, iritații, eczeme, micoze 
Majore: picior diabetic, escare, plăgi 
exudate, leziuni ulcerative, leziuni 
chirurgicale, epiziotomie sau iritații 
cauzate de incontinența urinară.

KAdermin  Spray este un produs unic, inovator și foarte eficient în 
vindecarea și prevenirea reinfectării rănilor.



Tehnologie inovatoare în tratamentul leziunilor cutanate

Complexul SCX format din dioxid de siliciu optimizat cu ioni de argint și 
clorhexidină 
Ionii de argint sunt instabili fotochimic, lumina poate cauza fotoreducția 
Ag+ în Ag° și astfel scade considerabil acțiunea antimicrobiană. 

Formula patentată SILVERSIL CLOREX (SCX) din KAdermin garantează 
stabilitatea fotochimică și termică a ionilor de argint.

Complexul SILVERSIL CLOREX are un mecanism unic și inovator de 
acțiune prin interacțiunea sa cu toate ingredientele active.
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Mod unic de acțiune

Clorhexidină           Ioni de argint            Acid hialuronic              Caolin

Clorhexidina și ionii de argint 
                            acțiune sinergică

Au proprietăți antibacteriene, 
antiseptice și dezinfectante
Distrug peste 650 de tulpini 
diferite de bacterii (inclusiv 
M.R.S.A), virusuri și fungi
Nu dezvoltă rezistență 
bacteriană.
 

Acidul hialuronic și caolinul     
                             acțiune specifică

Caolinul acționează ca material 
absorbant în cazul plăgilor 
exudate, iar acidul hialuronic 
acționează ca un polimer cu 
formare de peliculă, ajutând la 
hidratarea țesuturilor și 
accelerând procesul de vindecare.
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Mod unic de acțiune:

Clorhexidină           Ioni de argint            Acid hialuronic              Caolin

Prima etapă:
Formarea barierei de protecție 
KAdermin formează o peliculă de 
protecție antimicrobiană cu efect de 
barieră, realizată prin asocierea 
caolinului cu acidul hialuronic, creând 
astfel un mediu protejat împotriva 
agresiunilor microbiene.

A doua etapă:
Acțiune la nivelul rănii
Complexul de pudră SCX (ioni de argint și 
clorhexidină), este încorporat în bariera 
creată de caolin și acidul hialuronic, în 
acest fel se previne reinfectarea și se 
creează condițiile optime pentru 
vindecarea rănilor.
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Avantaje

Clorhexidină           Ioni de argint            Acid hialuronic              Caolin

ü Recomandat pentru toate tipurile de răni
ü Recomandat pentru toată familia
ü Vindecă și previne reinfectarea rănilor
ü Dezinfectează și formează o barieră de protecție 

împotriva microbilor
ü Hidratează rănile grăbind procesul de vindecare
ü Se poate recomanda în cazul plăgilor exudate
ü Previne formarea cicatricilor inestetice
ü Reduce durerea 
ü Ușor de aplicat 
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Când se recomanda Kadermin Spray

Clorhexidină           Ioni de argint            Acid hialuronic              Caolin

• Tăieturi
• Abraziuni
• Iritații
• Eczeme
• Arsuri usoare
• Arsuri solare
• Micoza piciorului

• Picior diabetic
• Escare
• Plăgi exudate
• Leziuni ulcerative
• Leziuni chirurgicale
• Epiziotomie
• Iritații cauzate de incontinenta 

urinara
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clinic



Eficacitate dovedită 

clinic



Eficacitate dovedită 

clinic



Formulă inovatoare 

patentată

Compoziție: 
Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni 
de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic.
 
Recomandări de utilizare: Se agită bine înainte 
de utilizare
Se aplică pe pielea curată și uscată
Se aplică o dată pe zi 

Forma de prezentare: Spray cu pulbere – 125 ml



Dispozitiv medica clasa II A
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