
HVORDAN BRUGES DERMASILK?
Det er let at bruge DermaSilk, man skal egentlig bare tage det på. Man opnår den bedste effekt, når DermaSilk bruges på 
ren hud. DermaSilk bruges så ofte som muligt. Jo mere DermaSilk bruges, jo mere hjælper det.
DermaSilk kan bruges til dagligt under andet tøj, og som undertøj, eller om natten som pyjamas/nattøj. DermaSilk har 
unikke varmeregulerende egenskaber, og kan derfor bruges hele året. DermaSilk bruges med henblik på, at reducere 
akutte symptomer ved eksem o. lign., men i lige så høj grad til pleje/forebyggelse og genopbygning af sart, skadet, udsat 
eller irriteret hud.   
DermaSilk kan bruges sammen med fugtighedscremer og receptpligtige hormon/steroid cremer og salver. Efter at 
DermaSilk tages i brug, vil mange opleve, at behovet for brug af cremer med tiden reduceres betydeligt. Det anbefales, 
ikke at smøre et for tykt lag creme på huden, og at lade cremen trænge helt ind i huden inden DermaSilk tages i brug. 
Ellers vil DermaSilk stoffet blive fedtet ind på indersiden, hvilket bør undgås, da det er vigtigt, at DermaSilk er i direkte 
kontakt med huden. 

IRRITERER SØMMENE IKKE HUDEN?
Nej, der har været særligt fokus på sømme ved design af DermaSilk. Alle sømme er derfor lavet udvendigt på 
hele DermaSilk sortimentet til baby og små børn op til 3 år.  Der er dog almindelige indvendige sømme på det 
øvrige DermaSilk sortiment, men de er fine og bløde, og er lavet så de skaber minimal friktion og irritation.

Informationen i denne lille folder, giver et overblik over egenskaber og effekt ved DermaSilk. Se også vejledingen til 
anbefalet vask og brug, som sikrer, at DermaSilk holder længst muligt, og at man opnår den bedste effekt.  

Som noget helt unikt, er stoffet tilføjet en permanent antimikrobiel 
behandling, som bekæmper de fleste bakterier og svampe, når de 
kommer i kontakt med stoffet. Den antimikrobielle behandling er helt 
ufarlig, og frigives hverken mod huden ved brug, eller forurener 
miljøet ved vask. DermaSilk serien er designet og fremstillet med 
henblik på, at holde lige så længe som andet tøj/undertøj og tilbehør, 
og har samme effekt så længe det holder. 

 DermaSilk:
> beroliger og lindrer sart og irriteret hud 
> reducerer kløe og inflammation/infektion
> er varmeregulerende og opretholder en naturlig balance på    
    huden 
> reducerer vækst af bakterier og svampe
> forebygger, og fremmer genopbygning af huden

Tilsammen medfører det en betydelig, og helt unik reduktion af 
symptomer og gener. Bomuld anbefales ellers traditionelt til sart hud, 
men studier viser signifikant bedre resultater ved brug af DermaSilk.
 
DermaSilk er komfortabelt at have på, og er ideelt til alle med eksem, 
og sart, irriteret og særlig udsat hud. Bemærk, at DermaSilk er 
fremstillet af rene naturfibre, og er helt uden bivirkninger. 

DermaSilk serien og DermaSilk Intimate undertøj fås til baby, børn, 
teenage , kvinder og mænd. 

HVAD ER DERMASILK®?
DermaSilk er en hel serie af terapeutisk tøj/undertøj og tilbehør, som er fremstillet af rene silkefibre. Det er kun den 
inderste del af silkefibrene som bruges - så det fås ganske enkelt ikke bedre. Silkens særlige egenskaber sikrer et 
optimalt miljø på huden, og giver samtidig den bedste beskyttelse af sart og irriteret hud. 



OVERSIGT VASKESYMBOLER

DermaSilk bør vaskes på 30-40°C

DermaSilk bør ikke bleges (brug ikke blegemiddel) 

DermaSilk kan stryges på lav temperatur (højst 110°C)

DermaSilk kan renses 

DermaSilk bør ikke tørres i tørretumbler

 DermaSilk og DermaSilk Intimate (DermaSilk INTIMO) er patenterede CE-mærkede Medicinske Hjælpemidler, Klasse I, 
produceret af Alpretec Srl, Viale Primavera 93, 30027 San Donà di Piave (VE) – Italy.

Distributør af DermaSilk i Danmark:
Jepsen HealthCare, Tune Erhvervspark, Tune Parkvej 5, DK-4030 Tune

Telefon 4499 1432, info@jepsenhealthcare.dk, www.jepsenhealthcare.dk

BRUGERVEJLEDNING 
DermaSillk skal behandles forsigtigt, og vil holde en del længere, hvis man følger nedenstående vejledning. Det er især  
vigtigt, at følge vaskeanvisningerne. DermaSilk er ikke bare almindeligt tøj/undertøj – det er også et medicinsk hjælpe-
middel, klasse 1, og skal behandles som sådant. 

VASK
DermaSilk bør vaskes på 30-40°C, enten i hånden, eller i vaskemaskine. Brug enten lidt neutral shampoo (uden balsam), 
eller et vaskemiddel beregnet til silke/uld vask uden skyllemiddel, klor, blegemiddel, parfume eller enzymer. 

- Maskinvask, DermaSilk vaskes i vaskepose på skåneprogram (fx silke/uld) uden for kraftigt centrifugering. Det anbefa-
les, at bruge 4-5 spiseskefulde eddike i stedet for skyllemiddel (hældes i skuffe/rum beregnet til skyllemiddel).
- Håndvask, DermaSilk vaskes, og skylles som normal håndvask. Det anbefales efterfølgende, at lægge DermaSilk i blød  
i cirka 30 min. Brug hvid eddike (1 spiseskefuld til 3 liter vand). Til sidst skylles grundigt, for at fjerne alle rester fra eddike 
og vaskemiddel. 

BEHOV FOR EKSTRA VASK/RENS
Hvis DermaSilk trænger til en ekstra god vask, eller rensning, kan det lægges i blød. Fyld en balje med meget varmt vand 
(det varmest mulige fra hanen), og læg DermaSilk i blød så det er dækket af vand. Tilsæt derefter 5 spiseskefulde natron 
(bagepulver) og 10 spiseskefulde hvid eddike (tilsæt evt. direkte på en genstridig plet). Den tilsatte opløsning vil begyn-
de at frigive ilt, og vil rense stoffet.  
Lad DermaSilk ligge i blød i 5-6 timer, eller evt. natten over, og vask som beskrevet ovenfor. 

TØRRING
DermaSilk tørrer hurtigt, og bør hverken tørretumbles, eller lægges til tørre direkte på en varmekilde (fx radiator). 
Undgå også tørring i direkte sollys. DermaSilk bør i stedet hænges til tørre i skyggen, eller lægges på et håndklæde. 

FARVE
DermaSilk har silkens naturlige farve, og er generelt ikke farvet på nogen måde. Eneste undtagelse er Comfort 
sokker/strømper og strømpebukser til damer. Det er herudover ikke muligt, at bestille DermaSilk i andre farver end den 
normale, naturlig silke/hvid. 

UNDGÅ AT BESKADIGE DERMASILK
Vask DermaSilk alene, eller sammen med andre textiler i samme farve. Tjek vaskemaskinen for eventuel overskudsfarve 
eller farvede tekstiler, hvis den også bruges til at vaske farvet tøj. Selvom DermaSilk alligevel skulle blive en smule farvet, 
har det dog ingen indflydelse på effekten ved brug. 
DermaSilk kryber ikke i vask, men maskinvask kan dog i nogle tilfælde få selve strikningen til at trække sig lidt sammen, 
så man tror, at det er krøbet. Hvis det skulle ske, kan man forsigtigt stryge DermaSilk i længderetningen, til det får sin 
naturlige størrelse igen. Stryg på svag varme med et dampstrygejern.


