
 

 

Brugervejledning i forbindelse med testning af PadyCare Sølvtekstiler 

PadyCare har i årevis været testet og anvendt mod hudlidelser i Tyskland og Holland, og 

sølvtekstilernes positive effekt er veldokumenteret.  

Her følger en kort introduktion til anvendelse af sølvtekstilerne. 

 

Om sølvtekstiler 

PadyCare sølvtekstiler er vævet af fuldt sølvbelagte tråde, der består af 100% rent sølv. Når 

sølvtekstilet kommer i forbindelse med huden, gør interaktionen mellem varme, hud, lotion og 

sølvet, at der frigives positivt ladede sølvioner (Ag+), der reagerer med bakteriens negativt 

ladede cellemembran og med celleproteinerne. Det skaber ganske enkelt ubalance i bakteriens 

struktur – måden den er bygget på - og herefter falder bakteriens modstandskraft markant. 

Det ender med celledød og stopper yderligere spredning af bakterien på hudens overflade.  

Processen starter lige så snart, du får tøjet på, og efter få dage vil du kunne se en markant 

ændring i huden samt mærke tydelig lindring af symptomer. 

 

 

Sølvtekstilet regulerer også varmen mellem hud og tekstil, og effekten kommer hurtigt: En 

tilpas hudtemperatur, som giver lindring for rigtigt mange i deres hudlidelse.  

Anvendelsen af sølvtekstiler er bivirkningsfri! 

 

 

 

 

 



Effekt 

 Antibakteriel effekt – mindsker infektioner i huden 

 Sølv accelerer sår helingsprocessen ved atopisk eksem, psoriasis, første grads 

forbrænding, svamp og andre infektions- og hudlidelser 

 Mindre kløe giver færre skader på huden og mindre stress 

 Beskyttelse mod kradseri, hvilket giver færre skader på huden og mindre stress 

 Sølv har en termodynamisk effekt – så det regulerer varmebalancen mellem hud og 

tekstil  

 Reduktion af infektioner i huden  

 Bedre, stabiliseret hudklima uden henholdsvis udtørring eller svedirritation 

 PadyCare sølvtekstil har en kølende effekt om sommeren og en varmende effekt om 

vinteren 

 Lindrer smerte og svie 

 Høj gennemtrængelighed og fugtighedsspredende effekt hindrer generende 

sveddannelse på huden 

 Hindrer kolonisering af bakterier - eksempelvis Staphylococcus Aureus, der ses hos 

90% af mennesker med atopisk eksem 

 Sølvtekstilet får hudens overflade til at virke tør og kølig uden udtørring 

 Ingen bivirkninger 

 Mange brugere af PadyCare oplever det som et naturligt og godt alternativt middel i 

forhold til kun at anvende Kortison, steroid creme, antibiotika  

 

Resultat 

Lindring og bedring!  

Med PadyCare sølvtekstiler oplever virkeligt mange, at deres hudlidelser bedres markant. Det 

giver roligere søvn, veloplagt start på dagen, glæde ved at se hudlidelse i bedring, ro i 

kroppen, mere energi til dagligdagen – med andre ord – øget livskvalitet.  

 

Dokumentation 

Videnskabeligt, kliniske studier dokumenterer positive resultater om sølvs positive effekt på 

atopisk eksem såvel som PadyCares sølvtekstiler gode effekt på hudlidelser.Studierne er 

publiceret internationalt. Sundhedsmyndigheder i både Tyskland og Holland har godkendt 

PadyCare sølvtekstiler som terapeutisk middel mod hudlidelser og yder bidrag over 

sygesikring. Tilsvarende anbefaler private forsikringsordninger i Holland og Tyskland også 

produkterne til behandling af hudsygdomme. Den tyske Dermatitis Forening anbefaler også 

produkterne.  

 

 

 

 



Hvordan bruger du tekstilerne? 

Valg af sølvtekstil: 

PadyCare sølvtekstiler kommer i et bredt sortiment, så der er noget, der passer til stort set 

enhver – uanset hvor på kroppen og hvor meget man er ramt af en hudlidelse. Det er vigtigt, 

at du vælger de beklædningsdele, som bedst dækker de angrebne områder. For nogen er det 

værst i albueled, så skal man vælge albuebeskyttere. Andre har det slemt på halsen, her 

passer halsmanchetten. Nogle er hårdt udsat på hele overkroppen, - her dækker en langærmet 

t-shirt bedst. Sådan vil der kunne findes beklædning, der passer lige til dig! 

Tøjet skal vælges ud fra normal tøjstørrelse. Det er vigtigt, at det sidder tæt til på huden, så 

hvis du er i tvivl mellem to størrelser, så vælg den mindste størrelse. Tøjet skal sidde til. 

Inden påklædning: 

Det er vigtigt, at du starter med at smøre dig godt ind i en god fed creme, som du 

sædvanligvis bruger til din hud. Cremen medvirker til, at sølvtekstilen og din hud begynder at 

interagere med hinanden, og du opnår den positive, rensende effekt fra sølvet i din hud.  

Ved påklædning: 

Når du har cremet kroppen godt ind i fed creme, så ifører du dig PadyCare tøjet inderst. Du 

kan sagens have det på under almindeligt tøj – det skal side tæt, og det er tyndt og let mod 

huden, så det vil for det meste ikke kunne ses under tøjet. Du kan sove i dit PadyCare. Vi 

anbefaler, at du har det på så meget som muligt i de første uger. 

Hvis det er varmt i vejret, så kan du nøjes med kun at have PadyCare på. Tekstilet beskytter 

solens stråler – det svarer til at have solfaktor 20 på. 

Du bliver hverken svedig på huden eller tørrer ud med tekstilet på, så almindelige hudklima 

gener bør du være fri for!  

Hvad kan du forvente i de første uger? 

De fleste oplever en positiv effekt, allerede kort tid efter, de er begyndt at bruge PadyCare 

sølvtekstiler. Du skal dog være opmærksom på, at det er en helingsproces, som indledes, og 

det bliver ikke godt som ved et trylleslag!  

I den første tid – måske den første uge – vil du kunne opleve det som om der sker en 

opblussen i din hudlidelse. Det kan se ud som om at sår og plamager vokser lidt og mellem 

dem kan huden også godt begynde at rødme, så det for en kort periode ser ud som om, du er 

langt værre ramt, end du i virkeligheden er. Det er helingsprocessen, der er i gang. Det starter 

med en form for udrensning, og det kan ses. Nogle oplever også, at de tydeligt kan mærke 

effekten i huden. Der kommer en uro i huden. Du vil måske mærke det, som at det kribler og 

krabler langt mere, end du har været vant til. Hvis du oplever disse effekter, så skal du vide, 

at det er helt normalt, og at det er en del af udrensningen og helingen af din hud. Når det er 

overstået, vil din hud blive fin og ny. Mange oplever det som en helt ny start uden besvær fra 

deres hudlidelse.  

Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte CarePartner på telefon 5855 1099 – her er en 

sygeplejerske klar til at svare på dine spørgsmål. 

Vask 



Tøjet skal vaskes ved 40 grader og med flydende vaskemiddel – ellers risikerer man 

efterhånden sæberester i vævningen, som kan genere hud og mindske tekstilets effekt. 

Må ikke stryges eller tørre tumbles 

 

 

 

Spørgsmål 

På www.padycare.dk finder du masser af information om sølv, selvtekstiler og PadyCare. Hvis 

du har spørgsmål, der ikke lige besvares her, så er du altid velkommen til at kontakte os: 

Kontakt@carepartner.dk eller på telefon 5855 1099. Vi har flere sygeplejersker ansat, som er 

klar til at svare på spørgsmål og dele viden om PadyCare sølvtekstiler. 

 

http://www.padycare.dk/
mailto:Kontakt@carepartner.dk

