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kun hoitotulokset ratkaisevat

Medihoney™
Kliinisesti tutkittu lääkehunaja

Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon
Medihoney-haavanhoitotuotteet sisäl-
tävät Manuka-hunajaa (Leptospermum 
sp.), joka on standardoitua antibaktee-
rista hunajaa. Medihoney-haavanhoito-
tuotteet tulevat maailman suurimmalta 
Manuka-hunajan tuottajalta, jolla on yli 

15-vuoden kokemus kansainvälisestä tutki-
mustyöstä. Medihoneyn Manuka-hunajasi-
dokset olivat ensimmäiset lääketieteelliset 
hunajasidokset, jotka kehitettiin erityisesti 
moderniin haavanhoitoon.

YKSI TUOTE, KOLME VAIKUTUSTAPAA
Haavan suojaaminen • Haavan puhdistaminen • Haavan parantaminen



Medical Honey & Wound Gel
Antibakteeriset ”tuubihunajat”
Medical Honey
Medical Honey sisältää 100% standardoitua ja 
patentoitua Manuka-hunajaa (pitoisuus 100%). 
Medical Honey on tarkoitettu erityisesti syvien 
haavojen hoitoon.

Wound Gel
Wound Gel -haavageeli sisältää 80% Manuka-hunajaa 
(pitoisuus 100%) sekä yhdistelmän luonnollisia vahoja ja 
öljyjä. Korkean viskositeetin omaava geeli on helppo levit-
tää haavaan ja huuhdella pois sidosvaihtojen yhteydessä. 
Soveltuu erinomaisesti pinnallisille haavoille.

    Tuubihunajat ovat uudelleensuljettavia ja 
    ne säilyvät avattuina 4 kuukautta!¹

Medihoney Geelisidos
Antibakteerinen hunajageelisidos
Medihoney Geelisidos sisältää 80% Manuka-hunajaa 
(pitoisuus 100%). Sidos muuttuu geelimäiseksi joutues-
saan kosketuksiin haavaeritteen kanssa. Sidos on 
tarkoitettu vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille. 
Sidos leikataan haavan kokoiseksi.

Medihoney Alginaattisidos
Antibakteerinen alginaattisidos
Medihoney Alginaattisidos on steriili haavasidos, 
joka koostuu 95% Manuka-hunajasta (pitoisuus 
100%). Sidos sisältää myös kalsiumalginaattia, 
joka imee haavaeritteen itseensä. Sidos soveltuu 
erinomaisesti runsaasti erittäville haavoille. Sidos 
leikataan haavan kokoiseksi. Saatavilla Alginaatti-
nauhana.



Medihoney Tulle -hunajaverkko
Antibakteerinen hunajavoidesidos

Medihoney Barrier Cream -suojavoiteen silikoni luo iholle 
kalvon, joka suojaa sitä eritteiltä ja kosteudelta säilyttäen kuiten-
kin ihon oman kosteuden. Voidaan käyttää haavaa ja avannetta 
ympäröivällä iholla ja inkontinenssialueilla.

Suojavoide sisältää 30% antibakteerista Manuka-hunajaa. 
70 % voiteesta koostuu silikonista, kookosöljyistä, Aloe Verasta, 
E-vitamiinista, kamomilla-sauniouutteesta ja iltahelokkiöljystä.

Medihoney Barrier Cream -suojavoide
Suojaa ihoa kosteudelta

Medihoney Derma Cream -ihovoide auttaa yllä-
pitämään ihon suojaominaisuudet ja säilyttämään 
ihon kosteuden. Voidaan käyttää mm. ihohalkeamiin, 
hyönteisten puremiin ja auringonpolttamiin.

Voide sisältää 30% antibakteerista Manuka-hunajaa. 
70% voiteesta koostuu mm. öljyistä, Aloe Verasta, 
E-vitamiinista ja kamomilla-sauniouutteesta.

Medihoney Derma Cream -ihovoide
Suojaa herkkää ihoa

Medihoney Tulle -hunajaverkko koostuu vahvasta, 
kudotusta antibakteeriseen Manuka-hunajaan kylläs-
tetystä verkosta. Sidoksen hunajapitoisuus on 80%. 
Voidaan käyttää sekä syvissä että pinnallisissa haavoissa. 
Sidos asetetaan haavalle yksinkertaisena, taitettuna tai 
sykerönä ja sen tulee olla haavan kokoinen.

Barrier Cream -suojavoideBarrier Cream -suojavoide

Medihoney
kalvon, joka suojaa sitä eritteiltä ja kosteudelta säilyttäen kuiten-kalvon, joka suojaa sitä eritteiltä ja kosteudelta säilyttäen kuiten-
kin ihon oman kosteuden. Voidaan käyttää haavaa ja avannetta kin ihon oman kosteuden. Voidaan käyttää haavaa ja avannetta 
ympäröivällä iholla ja inkontinenssialueilla.ympäröivällä iholla ja inkontinenssialueilla.

Suojavoide sisältää 30% antibakteerista Manuka-hunajaa. Suojavoide sisältää 30% antibakteerista Manuka-hunajaa. 
70 % voiteesta koostuu silikonista, kookosöljyistä, Aloe Verasta, 70 % voiteesta koostuu silikonista, kookosöljyistä, Aloe Verasta, 
E-vitamiinista, kamomilla-sauniouutteesta ja iltahelokkiöljystä.E-vitamiinista, kamomilla-sauniouutteesta ja iltahelokkiöljystä.

Medihoney
Suojaa ihoa kosteudelta
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Medihoney™
Kliinisesti tutkittu lääkehunaja

Tilaustiedot
tuotenro tuotekuvaus  pakkauskoko
391  Medihoney Wound Gel 10g  20
395  Medihoney Wound Gel 20g   5
398  Medihoney Medical Honey 20g   5
798  Medihoney Geelisidos 5cm x 5cm  10
799  Medihoney Geelisidos 10cm x 10cm  10
795  Medihoney Alginaattisidos 10 x 10 cm   5
793  Medihoney Alginaattisidosnauha 2 x 30 cm   5
796  Medihoney Tulle hunajaverkko 10 x 10 cm   5
  (avattuna 10 x 30 cm)
582  Medihoney Barrier Cream -suojavoide 50g   1
800  Medihoney Barrier Cream -suojavoide 2g  20
597  Medihoney Derma Cream -ihovoide 50g   1

Tutkimustulokset osoittavat, 
että Medihoney 

• sidokset nopeuttavat kroonisten  haavojen  
 parantumista 30% enemmän kuin perinteiset  
 hoidot2

• auttaa vähentämään infektioita leikkaus-
 toimenpiteissä3

• parantaa potilastyytyväisyyttä4

• vähentää haavakipua4

Medihoney-tuotteiden sisältämän Manuka-hunajan 
MGO-pitoisuus on 500, UMF-pitoisuus 12+.


