
• čistí šetrne a spoľahlivo liner aj pokožku
• pH neutrálny, bez fosfátov a alkalických látok
• antibakteriálne účinky 

Obsah: 300 ml

• pôsobí ako prevencia odrenín
• zamedzuje kontaktu s vonkajšími alergénmi
• vytvára na koži ochrannú vrstvu
• udržiava kožu jemnú a hebkú
• bráni tvorbe potu a zápachu uvoľňovaním  
 účinných látok

Obsah: 100 ml

• zvlhčuje suchú a podráždenú pokožku
• znižuje účinky nadmerného namáhania 
 a upokojuje podráždenú pokožku
• antibakteriálne zloženie podporuje odolnosť 
 pokožky voči škodlivým vonkajším vplyvom
• reguluje vlhkosť pokožky a výrazne zvyšuje 
 jej hebkosť a pružnosť
• zlepšuje funkciu pokožky, podporuje 
 jej prekrvovanie a rast buniek

Obsah: 200 ml

Použitie
Čistenie pokožky – na kožu naneseme čistiaci roztok Derma Clean, umyjeme ju a 
potom ju dôkladne opláchneme čistou vodou a osušíme. Čistenie linera – liner 
obrátime naruby a umyjeme prípravkom Derma Clean. Potom ho dôkladne 
opláchneme čistou vodou a osušíme čistým suchým uteráčikom. Nakoniec ho 
necháme uschnúť na vzduchu.

Zloženie
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Decyl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Isopropyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Chlorhexidine Digluconate, Citric 
Acid, Dehydroacetaic Acid, Bencoic Acid, Phenoxyethanol, Cetrimonium 
Bromide, Parfum, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, 
Isobutylparaben, Limonene.

Použitie
Prípravok Derma Prevent nanášame v malom množstve na kožu pred nasadením 
protézy alebo ortézy. Niekoľko kvapiek nanesieme na dlaň
a rozotierame na koži až dosucha. Pred použitím pretrepať!

Zloženie
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Cyclodextrin, C12-13 Alkyl Lactate, Farnesol, 
Parfum, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamic Aldehyde, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Citral, Geraniol, Coumarin.

Použitie
Po umytí pokožky prípravkom Derma Clean nanesieme veľké množstvo 
prípravku Derma Repair na suchú a podráždenú pokožku. Každý deň po očistení 
pokožky pomocou čistiaceho roztoku Derma Clean nanášajte veľkoplošne na 
narušenú a utlačenú pokožku špeciálny ošetrujúci prostriedok Derma Repair.

Zloženie
Aqua, Glycerin, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Octyl Stearate, 
Orbignya Oleifera, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triticum Vulgare, 
Hippophae Rhamnoides, Tocopherol, Lecithin, Tocopheryl Acetate, Allantoin, 
Glyceryl Stearate, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Ascorbyl Palmitate, C13-14 Isoparaffi  n, Polyacrylamide, Chlorhexidine 
Digluconate, Laureth-7, Parfum, Cetrimonium Bromide, Phenoxyethanol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Butylparaben, Ethylparaben, 
Isobutylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Hydroxide, 
Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamic Aldehyde. 

Derma Derma Derma
CLEAN 453H10 PREVENT 453H12 REPAIR 453H14

Naše odporúčanie
Hygienu odporúčame robiť každý 
večer, aby mal kýpeť dostatok času, 
než vyschne. Pomáha to zabrániť 
nadmernému priliehaniu linera na 
kožu. Ak kýpeť čistíme ráno, je 
dôležité, aby dôkladne vyschol, než si 
nasadíme liner. Ak cítime, že kýpeť je 
ráno príliš vlhký, znížime množstvo 

používaného prípravku Derma Repair 
alebo Derma Prevent.
Všetky produkty starostlivosti o 
pokožku Derma sú určené len na 
vonkajšie používanie. Nesmú sa 
dostať do očí, nesmú sa používať na 
otvorené rany alebo infekcie.

Kozmetické prípravky Derma si môžete objednať 
aj v sade (453H3=GB), ktorá obsahuje:

• 453H10 Derma Clean
• 453H12 Derma Prevent
• 453H14 Derma Repair
• praktickú toaletnú tašku



Otto Bock Slovakia s.r.o.

Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava

T +421 (0) 915 090 060 · F +421 (0) 2 32 78 20 89

info@ottobock.sk · www.ottobock.sk

©
 O

tt
o

 B
o

c
k
 S

lo
va

k
ia

 s
.r

.o
.

  Informácia pre užívateľa

Kozmetiku Derma si vyžiadajte u svojho ortopedického technika,

alebo si ju objednajte na adrese martin.janosik@ottobock.sk. 

Derma
Kozmetické prípravky

Citlivá a podráždená pokožka?

Dokonalá starostlivosť o pokožku

U ľudí, ktorí nosia protézu alebo ortézu, môže mať nevyhnutná 
mechanická záťaž negatívny vplyv na funkciu pokožky. Preto na udržanie 
aktivity amputovaných a užívateľov ortéz má mimoriadny význam 
ochrana a regenerácia pokožky.

Hlavnými problémami bývajú:
• bolesť spôsobená tlakom a trením, bolestivé miesta

• tvorba potu a oderu

• porucha ochranných a imunitných funkcií pokožky

• nadmerná hygiena alebo nesprávne očisťovanie namáhanej pokožky

Čo s tým môžete robiť:
Rada Derma ponúka výber prípravkov na starostlivosť o pokožku, ktoré 
boli špeciálne prispôsobené pre potreby užívateľov protéz a ortéz: Derma 
Clean, Derma Prevent a Derma Repair. Tieto prostriedky pomáhajú proti 
možným reakciám pokožky, predchádzajú jej podráždeniu a prípadne ho 
šetrne zmierňujú. Kozmetické prípravky Derma neobsahujú konzervačné 
látky, farbivá ani aromatické látky a sú teda ideálnym riešením pre citlivú 
pokožku. Tak zostanete aktívni s minimálnym obmedzením.


