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NATUREN LÄKER SÅRET BÄST MED MANUKAHONUNG
- NU PÅ APOTEKEN
MANUKA Fill är en medicinteknisk produkt som innehåller 100% filtrerad och steril Manukahonung
för behandling av alla former av sår. Manukahonung används i sjukvården för professionell sårbehandling av svårläkta sår.
Manukahonung används för dess sårläkande effekt och är ett resultat av ett unikt samspel mellan bin
och myrtenväxten Leptospermum Scoparium (Manuka). En växt som växer på Nya Zeeland. Manukahonungens antibakteriella effekt i allmänhet och dess unika förmåga att bryta ner antibiotikaresistenta bakterier i synnerhet är redan vetenskapligt bevisad och empiriskt validerad under tusentals
år. En honungssort som räddar liv och i resistenta tider erbjuder alternativ till syntetiska preparat och
antibiotika.
MANUKA Fill är egentligen en medicinteknisk produkt för professionell vård. Men då många privatpersoner frågat om den går att köpa togs kontakt med apoteken som direkt visade intresse. För idag
finns en handfull sårsalvor i apotekshyllan. De flesta med 1% väteperoxid. Med MANUKA Fill får
patienterna större valfrihet och en naturligt framställd, professionell och effektiv sårsalva.
- Väteperoxid, som egentligen är ett blekmedel, har en god antiseptisk effekt, men kan inte jämföras
direkt med MANUKA Fill. Manukahonung tillför i såret en skonsam mängd väteperoxid, men den antiseptiska substansen är Methylglyoxal, förkortat MGO. Och det är med en hög MGO faktor som
MANUKA Fill verkar antiseptiskt och underlättar läkning. Manukahonung har ändå fler viktiga effekter
för sårläkning. Däribland ett lågt PH värde och en hög sockerhalt som ger en osmotisk effekt vilket
hämmar bakterieväxt, berättar Jonas Nobel på MEDFOUR.
MANUKA Fill har testats i laboratorium på antibiotikaresistenta bakterier och visat sig mycket effektivt
då bakterierna oskadliggjorts efter 1-5 dagar. I praktiken betyder det att Manukahonung kan vara ett
högst relevant alternativ till antibiotika vid ytliga sårinfektioner.
- I takt med ökad antibiotikaresistens behöver användningen av antibiotika minska och infekterade
sår behöver i allt högre grad behandlas lokalt för att eliminera bakterieväxt och underlätta sårläkning.
Medicinsk Manukahonung är ett effektivt antiseptiska som fungerar väl och när bakterierna i såret
reduceras, minskar också obehaglig lukt från såret, vilket är en stor vinst i sårbehandlingen berättar
Susanne Dufva och Liselott Sahlberg som är specialistsjuksköterskor inom onkologisk omvårdnad.
MANUKA Fill säljs i butik och online hos alla apotekskedjor. Rekommenderat utpris är 109 kr för en
liten tub och 169 kr för en stor.

För mer information eller högupplösta
bilder – vänligen kontakta:
Jonas Nobel
jonas.nobel@medfour.se
+46 70 947 11 32

En sårsalva med många effekter
Effekt

MANUKA FILL®

Verkar antiseptiskt
Tillför väteperoxid till såret
Ingen indikation om bakterieresistens
Verkar antiinflammatoriskt
Verksam mot MRSA bakterier
Osmotisk effekt som hämmar bakterieväxt 1
Sänker pH-värdet i såret vilket främjar sårläkning
Skadar inte vävnad i högre halter
Rekommenderad för djupare sår i vävnad (dermis) 2
Förebygger infektioner
Rekommenderat för svårläkta sår 3
Dokumenterad effekt på obehaglig lukt från sår
Minskar vätskeansamling och svullnad
Minskar vävnadsdöd
Fasar ut och tar bort död vävnad (debridering)
Påskyndar nybildning av vävnad (granulation)
Underlättar nybildning av hud i såret (epitelialisering)
Skapar en naturlig fuktig sårläkningsmiljö
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När kan man använda
Manuka Fill®?
Eftersom medicinsk Manukahonung med hög MGO faktor hämmar bakterieväxt, verkar
antiseptiskt och antiinflammatoriskt har den indikationer för att främja sårläkning vid
behandling av alla former av sår liksom vid hudirritationer och hudsjukdomar. Konsultera
däremot alltid med din vårdcentral eller ditt apotek för professionell behandling.

Indikation

Egenvård

Skrubbsår
Rivsår
Skärsår
Friktionssår som skavsår
Munsår från herpes/virus
Akne
Hemorrojder
Insektsbett
Första gradens brännskador
Svinkoppor
Streptokocker

Professionell vård
Bensår
Operationssår
Trycksår
Andra gradens brännskador
Diabetessår
Traumasår
Transplantationssår
Bältros
Eksem
Psoriasis

Sårguide
Att behandla sår på egen hand med MANUKA Fill är enkelt. Sårsalvan heter MANUKA Fill för att du fyller såret med Manukahonung. Men det finns
lite mer du bör känna till.
Läs alltid bipacksedel först och kontakta vårdpersonal innan du behandlar allvarliga sår. Sårsalvan luktar honung och är klibbig. Som i all honung
som förvaras kallt bildas kristaller. Om du värmer tuben i handen så blir den mer lättflytande. I sår och blandad med sårvätska samt i hudtemperatur blir den efter ett tag rinnig. Därför är det viktigt att täcka med lämpligt förband. Se nedan för din guide.

ALLVARLIGA SÅR

Med allvarliga sår menas här sår som når
underhuden eller dermis på fackspråk.
Dessa sår kan bilda var, blöda eller vara
uttorkade.

YTLIGA SÅR

MUNSÅR

Med ytliga sår menas här riv, skav och
skärsår eller brännskador, blåsor men
även akne eller rodnader på huden från
t.ex. eksem.

Med munsår menas här sår på läppen
från virus eller stark exponering av solljus
som skapat en lättare brännskada på
läppen.

- STEG 1 -

Rengör och applicera MANUKA Fill

Se till så att såret är rent och att dina händer är rena och desinficerade vid applicering på allvarliga sår.
Använd koksaltlösning vid allvarliga och ytliga sår och tvål och vatten vid mindre ytliga sår och munsår.

1. Skruva loss locket, ta bort skyddsfolien.
Skruva på locket igen.

2. Lyft upp locket (gäller 42,5g tub) ellerskruva bort locket (gäller 14,2g tub).

3. Applicera direkt på sårbädden eller på
lämpligt förband.

- STEG 2 Rätt förband för rätt sår
Allvarliga sår behöver bytas regelbundet
och kommer att vätska. Kroppsvärmen
och den osmotiska effekten från honungen kommer också värma upp såret.
Värmen och sårvätskan gör honungen
lättflytande och ett förband behövs för
att hålla den på plats. Använd då ett
skumförband. Det finns både superabsorberande förband (tar upp mycket
vätska) och absorptionsförband (mindre
vätska) med eller utan manukahonung.

För ytliga sår används förband för att hålla honungen på plats och skydda såret
från friktion, smuts och infektion under
läkningen. Ytliga sår kan behandlas utan
förband beroende på sårets status.

På munsår behövs inte något förband
men om du vill täcka över såret så finns
det olika produkter på apotek som kan
kombineras med Manukahonung.

Använd plåster för de minsta och enklaste såren.

Börja behandlingen så snart du börjar
känna en kliande känsla i läppen.

Använd ventilerande silikonförband som
SPYCRA Protect, Siltape eller motsvarande för alla andra sår.

- STEG 3 -

Byt förband och fyll på med MANUKA Fill
Beroende på hur mycket såret vätskar
kan det vara nödvändigt att byta förband
dagligen. Normalt är dock att byta var
annan till var tredje dag. Om du använder förband med Manukahonung istället
för bara sårsalvan utsöndrar förbandet
Manukahonung över tid och du behöver
inte byta förband lika ofta.

Det är rekommenderat att byta förband
varannan till vart tredje dag och fylla på
med ny manukahonung i samband med
byte av förband.
Om du applicerar MANUKA Fill utan att
lägga på förband så är det rekommenderat att göra det 3-5 gånger per dag.

Applicera MANUKA Fill 5-7 gånger per
dag. Börja behandlingen så snart du
börjar känna en kliande känsla i läppen.
Fortsätt behandlingen i 3-7 dagar eller så
länge du behöver.

- STEG 4 -

Behandlingstiden

MANUKA Fill verkar antiseptiskt, antibakteriellt, antiinflammatoriskt med Methylglyoxal (MGO) och skonsam väteperoxid. MANUKA Fill har ett lågt pH
värde som främjar sårläkning samt en osmotisk effekt som renar och drar upp död och skadlig vävnad. Trots dessa sårläkande egenskaper är det svårt
att sia om behandlingstid då alla sår är unika och vi alla är olika. Trots det följer här en vägledning om hur lång tid det kan ta innan du ser resultat.
Allvarliga sår kan ta väldigt lång tid att
läka men med en lyckad och korrekt
behandling bör du se en upprensande
effekt efter ca 2 veckor. Fortsätt behandlingen tills såret har läkt.

Det är rekommenderat att byta förband
varannan till vart tredje dag och fylla på
med ny manukahonung i samband med
byte av förband.
Om du applicerar MANUKA Fill utan att
lägga på förband så är det rekommenderat att göra det 3-5 gånger per dag.

Det krävs normalt en till tre veckor innan
munsår läkt helt.

Kunder berättar
Bensår & Antibiotika
Min svärfar som är 92 år har haft ett
allvarligt trycksår på benet och ett sår
på en tå som inte läker. Läkarna har
provat allt men ingenting har hjälpt.
Det senaste vi hörde av läkarna var att
han antagligen skulle behöva amputera. Vi fick höra talas om behandling
med manukahonung från bekanta
och hittade Medfour på nätet. Efter
några samtal med Medfour som gav
goda råd och konsultation köpte vi
sårsalva och förband för behandling
under två veckor. Nu är såren läkta
och min svärfar mår bra! Det känns
fantastiskt. Medfour berättade om att
Manukahonung tar död på antibiotikaresistenta bakterier. Vi är så glada
för den hjälp vi fått! Tack
Sören
Fotvård
Använder MANUKA Fill regelbundet.
Ett tips är att använda den för att
behandla torrsprickor på hälar som
fungerar superbra. Jag brukar blanda upp den med en fetare salva och
smörja in foten på kvällen och sedan
ha en bomullssocka över.
Skillnaden märks efter 3–4
dagar.
Carina Larsson
Arbetar på vårdcentralen
Tulpanen i Malmö
Trycksår
Hade haft ett tråkigt sår på benet
under en längre tid som läkte men
sen kom tillbaka flera omgångar.
Vårdcentralen försökte med alla metoder och det blev bättre emellanåt.
Jag blev otroligt trött då jag gått med
såret under ett halvår och problemet
var att såret luktande en aning illa.
Fick rekommendation om Medicinsk
Manukahonung och jag kan bara
säga Wow! Applicerade enligt instruktioner från
Medfour och mitt sår läkte på under
2 veckor. Det är inte ofta jag skriver
recensioner om produkter men detta
rekommenderar jag verkligen!
Pauline F
Skåne

Kirurgsår / Transplantationssår
Jag har ett transplantationssår (donatorställe) på insidan av min överarm.
Det är fortfarande mycket känsligt,
blött och lite blodig nu 3 veckor efter
min operation. Jag har redan börjat
använda sårsalva med manukahonung och har varit nöjd med resultat
hittills. Eftersom såret vätskar mycket
och läcker igenom det förband som
jag köpte på apoteket så hörde jag av
mig till Medfour om ett förband med
manukahonung som inte fastnar i
såret och som förhindrar läckage.
Nu efter behandlingen är jag mycket
nöjd med resultaten från både sårsalvan med manukahonung och honungsförbanden. Såret blev omedelbart mycket mindre smärtsamt och
läkning expedierade. Jag förstår inte
varför läkaren inte rekommenderade
manukahonung från början. Känns
som jag led onödigt på grund av
dåliga bandage som fastnade rejält i
såret. Jag kommer att rekommendera
produkterna när jag går på återbesök
nästa vecka.
Tack for goda råd och jag kommer
fortsätta använda honungsförband
och sårsalva med Manukahonung
även nu när såret är inte längre vätskar, med målet att minska “scaring”/
synligheten av ärr.
Lisa
Stockholm
Medicinsk Fotvård
Honungen är fantastisk och otroligt
effektiv. Använder den på infekterade
nageltrång och andra infektioner på
fötterna. Ser en enormt bra läkning
hos mina patienter.
John Galva
Medicinsk fotvårdsvårterapeut
på fotvården.se
Operationssår & Kejsarsnitt
Efter att jag gjort mitt andra kejsarsnitt läkte såret inte som det skulle.
Såret blev infekterat och jag besökte
vårdcentralen vid flera tillfällen. Resultatet från mina besök hos vårdcentralen var detsamma, alltså oförändrat.
Efter många om och men med besök
hos vårdcentral fick jag rekommendationer om MANUKA Fill. Både i
sårsalva och förband. På bara 3 dagar
var det en avsevärd skillnad. Efter 4
dagar var mitt sår helt läkt. Inga fler
telefonsamtal, ingen kö.
Nina
Malmö

Trycksår
Under tre års tid har jag haft ett svårläkt sår på insidan av min tredje tå på
vänster fot. Jag går med jämna mellanrum till vårdcentralen för att lägga
om nya förband men såret är svårläkt.
Jag är 77 år och det här påverkar hela
mitt liv och umgänge med barnbarnen och det gör väldigt ont när jag
går. Läkarna har sagt att om såret
inte läker, då är nog enda utvägen
att amputera tån. Risk finns även att
jag utvecklar benröta efter amputering. Så av läkarna blir jag ordinerad
antibiotika. Tror jag är inne på min
tredje kur med penicillin. Jag pratade
med min vårdcentral om honung och
då de inte själva hade det hittade jag
det på nätet och tog kontakt med
Medfour. De tipsade om MANUKA Fill
och förband med honung. De hade
också skumförband med honung vilket är bra. Det är ju trångt vid tån och
såret vätskar hela tiden. Efter någon
veckas behandling med manukahonung blev det äntligen sårskorpor och
nu efter ca 3 veckor så ser det riktigt
bra ut. Tån är fortfarande svullen men
såret är inte längre öppet och vätskar
inte. Återstår att få ner svullnaden så
jag fortsätter med Manukahonung
som har både antibakteriellt och antiinflammatorisk verkan.
Lena Larsson
Sundbyberg
Antibiotika och illaluktande sår
I takt med ökad antibiotikaresistens
behöver användningen av antibiotika
minska och infekterade sår behöver
i allt högre grad behandlas lokalt för
att eliminera bakterieväxt och underlätta sårläkning. Medicinsk Manukahonung är ett effektivt antiseptiska
som fungerar väl och när bakterierna
i såret reduceras, minskar också obehaglig lukt från såret, vilket är en stor
vinst i sårbehandlingen.
Susanne Dufva och
Liselott Sahlberg
Specialistsjuksköterskor inom
onkologisk omvårdnad

Salvor och förband med
medicinsk Manukahonung
Inom vården och veterinärmedicin används flera olika salvor och förband med medicinsk
Manukahonung. Här listas de vanligaste produkterna.
Produkt

Form

Storlek

MANUKA Fill – Sårsalva med Manukahonung

Salva

42,5g

MANUKA Fill – Sårsalva med Manukahonung

Salva

14,2g

Skumförband

10x10cm

MANUKA Foam Air – Skumförband med Manukahonung
MANUKA IG MAX – Gasväv med manukahonung
MANUKA IG – Acetatväv med Manukahonung

Gasväv

10x12,5cm

Acetatväv

10x12,5cm

Activon Tube – 100% medicinsk Manukahonung

Salva

25g

Actibalm – Munsårssalva

Salva

10g

Actilite – Viskosnät med Manukahonung

Viskosnät

Flera storlekar

Activon Tulle – Viskoskompress med Manukahonung

Kompress

Flera storlekar

Alginatförband

Flera storlekar

Algivon – Alginatförband med Manukahonung

För frågor om produkterna - vänligen kontakta info@medfour.se

