
Kickstarta läkningsprocessen
kliniska bevis pekar ut MEDIHONEY med aktiv Leptospermum-

honung som förstahandsvalet vid avstannad läkningsprocess 1,2,3,4

HCS

NYHET



Aktiv Leptospermumhonung
gör skillnaden

för både Dig och Dina patienter

 

 

Vad är aktiV Leptospermumhonung?

● Sårvårdshonung med flest publicerade studier

● Manukahonung som är utvunnen ur nektar från Leptospermumväxter 
   har bättre antibakteriella egenskap än andra honungstyper

● Är unik för att den bibehåller sin effektivitet i såret

● Är den enda honungsart som i kontrollerade studier har effekt på 
   sår som har stagnerat (1, 2 ,3, 4)

● Manukahonung är bättre än Hydrogel på venösa bensår efter 4 veckor (2)

hur hjäLper medihoney tiLL att främja Läkning?

● Underlättar debridering av död vävnad i såret genom osmos (5) 

● Sänker sårets pH-värde (6,7)

● Luktreducerande samt ger en fuktighetsbevarande sårmiljö.

● Kliniskt dokumenterad effekt mot ett brett spektrum av bakterier inklu-
   sive antibiotikaresistenta organismer (MRSA, VRE, Pseudomonas)

● Hämmar bakterietillväxten

● Stimulerar granulationen och epiteliseringsprocessen

● Finns i en mängd beredningsformer

indikationer

akuta och sVårLäkta sår, infekterade sår, trycksår, 
bensår, diabetessår, nekrotiska sår, onkoLogiska sår. 
första- och andragradens brännskador.

 

    snabbfakta:

1 Kontrolleras mot en strikt upp 
     sättning av system och stan-   
     darder. Måste uppvisa samma 
     konsistens och egenskaper 
     oavsett batch.

2 Standardiserade ratingsys-
     tem för att kvantifiera graden 
     av UMF (Unique Manuka Factor)

3 Steriliseras med gammastrål-
     ning, förstör alla bakteriesporer, 
     utan förlust av produktens ef-
     fektivitet.5, 8

4 Kommer från en spårbar källa 
     och är fri från pestisider och 
     antibiotika. Modulation

av pH-värdet



 

 

 

Leptospermumhonung

Sårbädd

Osmotisk 

aktivitet

Modulation

av pH-värdet

Utflöde av lymfvätska hjälper till att
avlägsna devitaliserad vävnad från såret

Sårexudat

Devitaliserad
vävnad Orenheter

Lymfa

MEDIHONEY® drar lymfa från djupare
vävnader genom att såret ständigt är 
genomdränkt av MEDIHONEY®9

MEDIHONEY®

-förband

Epidermis

Dermis

Subcutis

Sårläkning gynnas 
av en sur läknings-
miljö
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Neutral

Leptospermumhonung
pH-värde: 3,5-4,5

En minskning av sårets pH-värde har visat sig7:
öka syrediffusionen• 
minska skadlig proteasaktivitet• 
förbättra sårläkning• 

Användning av MEDIHONEY® har visat sig
kraftigt minska sårytans pH-värde7.

Osmotisk aktivitet och pH-modulation
 nyckeln till förberedelse av sårbädden 

             och helande progression
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aVstannat Venöst bensår Matthew Regulski, DPM: Case #3 of 8 presented at 2008 SAWC

Avstannad läkning, smärtsamt. Efter 12 
veckors kompressionsbehandling.

Efter 3,5 veckors kompressionsbehand-
ling med MEDIHONEY®.

● Som inte läkte under kompressionsbe-
handling + alginatförband

medihoney®-behandLing
ordinerades
● Fortsatt kompressionsbehandling

● Såret läkte inom 28 dagar

MEDIHONEY® är förstahandsvalet 
när det gäller sårvård

                                        för t.ex. avstannade sår

 

 
postoperatiVt sår

● Rupturerade bröstfliksoperation

● Avstannade framsteg under 
   NPWT

medihoney®-behandLing
ordinerades
● Snabb läkning noteras efter de 
   förstadagliga applikationerna

● Komplett sårslutning uppnådes 
   vecka 3 i behandlingen med 
   MEDIHONEY®

Paul Liguori, MD and Kim Peters, RN, CWS: Case #1 of 8 presented at 2008 WUWHS

Avstannade rupturerade post-opsår Vecka 3 efter MEDIHONEY®-behandling



 

 
motsträViga diabetesfotsår Steven J. Kavros, DPM: Case #1 of 3 presented at 2008 SAWC

● Perifier neuropati, ESRD.

● Tät fibrinvävnad, gulsmetigt, och begrän-
sad granulationsvävnad vid första besöket

medihoney®-behandLing
ordinerats
● Omläggning, varannan dag.

● Sårytan minskade med 25% efter 4 
veckor, och med 85% efter 8 veckor. 
Såret läkt efter 16 veckor. Efter 8 veckors behandling med 

MEDIHONEY®
Avstannad läkning - diabetessår

 

 

pyoderma gangreonsium

● Två sår behandlades på olika sätt.
Ett med systemiska steroider, lätt 
komprimering, med alginat förband
för att minska ödemet Det andra såret 
behandlas med MEDIHONEY®-alginat.

medihoney®-behandLing
ordinerades
● Efter 2 veckors behandling med 
MEDIHONEY® hade såret minskat 
med 62%.

● Efter 3 veckor hade såret som behandlades 
med MEDIHONEY® läkt, och det andra såret 
ordinerades behandling med MEDIHONEY® . Läkt efter 4 veckor.

MEDIHONEY® till vänster, vanlig alginat till höger 3 veckor efter behandling av de två 
olika tillvägagångssätten

Catherine T. Milne, APRN, MSN, CWOCN: Case #3 of 3 presented at 2008 SAWC & WOCN

Effektiv på flera olika etiologier
   bidrar till att göra sårbehandlingen lätt



obs! tack Vare en hög osmotisk aktiVitet 
rekommenderas att skydda huden mot macera-
tion med en barriärkräm. därpå ett täckande 
abs-fötband. 

Finns i en mängd olika produktkonfigurationer
för att hantera flera sårtyper

Dermakräm

Dermakrämen innehåller 30% Medihoney 
antibakteriell medicinsk honung. Dermakrä-
men kan användas på stora hudområden 
och under kompression eller sårförband för 
att skydda intakt hud från nedbrytning och 
irritation på grund av torr hud eller friktion.

30%

Sårgel

80%

MEDIHONEY® patientbundna engångstu-
ber är kliniskt bevisat effektiv för att skapa 
en antibakteriell miljö. MEDIHONEY® 
är effektivt mott ett brett spektrum av 
bakterier, inklusive antibiotikaressistenta 
organismer.

Indikationer
• Svårläkta sår
• Nekrotiska sår
• Infekterade sår
• Gulsmetiga sår
• Trycksår
• Venösa bensår
• Diabetessår

Sårhonung

100%

MEDIHONEY® patientbundna engångstu-
ber är kliniskt bevisat effektiv för att skapa 
en antibakteriell miljö. MEDIHONEY® 
är effektivt mott ett brett spektrum av 
bakterier, inklusive antibiotikaressistenta 
organismer.

indikationer
• Svårläkta sår
• Nekrotiska sår
• Infekterade sår
• Gulsmetiga sår
• Trycksår
• Venösa bensår
• Diabetessår

Barriärkräm

Barriärkrämen innehåller 30% Mediho-
ney antibakteriell medicinsk honung. 
Barriärkrämen används på intakt och 
utsatt hud för att skydda mot vätska och 
fukt. Kan appliceras runt sår, hudveck 
och inkontinensskydd där en skyddande 
barriär förhindrar hudskador.

30%



Gel sheet

80%

MEDIHONEY® Gel Sheet är sterilt, icke vid-
häftande sårförband bestående av MEDI-
HONEY®  antibakteriell honung (80%) och 
natriumalginat för sårvård (20%). Förbandet 
blir till gel när den värmts upp av kropps-
temperaturen varvid ett annat skyddande 
förband är nödvändigt ovanpå.

indikationer
• Trycksår
• Nekrotiska sår
• Infekterade sår
• Extern fixation (Pin-Site)
• Gulsmetiga sår

Apinate

Kalciumalginat indränkt med antibakteriell 
Leptospermumhonung (Manuka). Skyddar 
känslig vävnad. Innehåller 95% honung.

indikationer
• Bensår
• Trycksår
• Infekterade sår
• Diabetessår
• Gulsmetiga sår
• Nekrotiska sår

95%

Tulle

85%

Icke vidhäftande acetatförband med 85% 
Manukahonung (Leptospermum). Vårt 
3-lags Tulle™ honungsförband skapar en 
mikromiljö som stödjer läkning och ger en 
antibakteriell barriär.

indikationer
• Trycksår
• Infekterade sår
• Nekrotiska sår
• Transplantations sår
• Diabetessår
• Gulsmetiga sår
• Första och andra gradens brännskador
• Bensår

HCS

MEDIHONEY® HCS (Hydrogel Colloidal Sheet)
innehåller 63% Antibakteriell Leptospermum
Manukahonung. Förbandet hjälper till att bi-
behålla fuktig miljö, som gynnar sårläkningen. 
För torra till måttligt vätskande sår. HCS finns 
både som vidhäftande och icke vidhäftande 
förband. 

indikationer
• Diabetessår
• Bensår
• Trycksår grad (I-IV)
• Första och andra gradens brännskador
• Operationssår
• Traumatiska sår

63%

NYHET
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STUDIER:
1. The Use of MEDIHONEY on surgical wounds post-CABG. Bateman S, Graham T (2007) WOUNDS UK. Vol 3. 76-83
2. Leptosmermum scoparium Honey vs. Hydrogel to deslough vencus ulcers: A randomised controlled trial. Gethin G. EWMA 2007.
3. Chronic lower extremity venous ulceration - Use of a Leptosmermum honey impregnated alginate to facilitate wound closure. Regulski M. SAWC 2008.
4. Wound care with MEDIHONEY in paediatric haematology- oncology. Simon A, Sofka K, Wiszniewsky G, Blaser G, Bode U, Fleischhack G. (2006) Supportive Care in Cancer. 14. (1): 91-7.
5. Georg N, Cutting KF Antibacterial Honey: in-vitro Activity Against Clinical Isolates MRSA, VRE, and other Multiresistent Gramnegative Organisms. Wounds 2007; 19 (9): 231-236
6. Gethin G, Cowman S. Case series of use of Manuka honey in leg ulceration. Inf Wound J. 2005; 2(1): 10-15
7. Gethin G, Cowman S. The impact of Manuka honey dressings on the surface pH of cronic wounds. Inf Wound J. 2008; 5: 185-194
8. Lusby PE,´Coombes A, Wilkinson JM. Honey: A potent agent for wound healing? J Wound Ostomy Continence Nurs. 2002; 29(6): 295-300
9. Van der Weyden EA. ´The use of honey for treatement of two patients with pressure ulkcers. Br J Community Nurs. 2003; 8(12)(suppl.): S14- S20
10. Molan P. The evidence supporting the use of honey as a wound dressing. Int J Low Extrem Wounds. 2006; 5(1): 40-54

  Koncentration av MEDIHONEY® antibakteriell honung:                 0%              2%       4%                     6%                      8%                   10%                    12%                  14%                  16%

MRSA / nm* MRSA

ESBL

VRE

Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa

Narelle Georg, Qld Health Pathology and Scientifi c Services, Royal Brisbane HospitalBacteria Minimum Inhibitory Concentration (MIC).

MIC of 127 drug-resistant clinical isolates (1990-2004) 

Kontraindikationer: Personer med allergi mot honung 
och/eller alginat kan reagera på produkten.

Observera: Vissa patienter erfar smärta vid behandling 
med honung i sår. Vid varaktig smärta avbryt behand-
lingen och skölj såret rent med 0,9% NaCl-lösning. 

Steril Ja - Gammabestrålad

Förvaring Under 25˚C

Normer ISO 13485:2003   EU-direktiv 93/42/EEC   Klass IIb Steril

Art.nr Artikel Strlk Ant./enh.

398 Medicinsk sårvårdshonung 100% 20g. 5-pack

405 Medicinsk sårvårdshonung 100% 50g. 1-pack

395 Medicinsk sårvårdshonung gel 80%/20% 20g. 5-pack

793 Medicinsk sårvårdshonung Alginat 1,9 x 30 cm 5-pack

794 Medicinsk sårvårdshonung Alginat 5 x 5 cm 10-pack

795 Medicinsk sårvårdshonung Alginat 10 x 10 cm 5-pack

796 Medicinsk sårvårdshonung Tulle 10 x 10 cm 5-pack

798 Medicinsk sårvårdshonung Gel sheet 5 x 5 cm 10-pack

799 Medicinsk sårvårdshonung Gel sheet 10 x 10 cm 10-pack

780 Medicinsk sårvårdshonung HCS  (ej vidhäftande) 6 x 6 cm 10-pack

781 Medicinsk sårvårdshonung HCS  (ej vidhäftande) 11 x 11 cm 10-pack

782 Medicinsk sårvårdshonung HCS  (vidhäftande) 7,2 x 7,2 cm (fästyta 11 x 11 cm) 10-pack

783 Medicinsk sårvårdshonung HCS  (vidhäftande) 7,15 x 11,5 cm (fästyta 15 x 15 cm) 10-pack

Produktsortiment


