Manuka-hunaja avanteenhoidossa
Potilastapauksia Hollannista (2016)
Potilastapaus 1 - ohutsuoliavanne
Ongelma
Potilaan iho avanteen ympärillä oli ollut punainen ja hyvin ärtynyt kuten kuvasta on nähtävissä.
Ratkaisu
Potilaalla kokeiltiin kaksiosaista Aurum -avannesidosta, jonka pohjalevyssä on Manuka-hunajaa. Hänelle
annettiin käyttöön kupera Aurum 2 Convex Uro -pohjalevy, joka on tavallista pohjalevyä hieman paksumpi
ja omaa suuremman imukapasiteetin.
Ihon avanteen ympärillä parani ennätysnopeasti kuvan mukaiseen kuntoon ainoastaan neljässä (4)
päivässä.

LÄHTÖTILANNE

4 PÄIVÄN KULUTTUA

Potilastapaus 2 - ohutsuoliavanne (psoriasis)
Ongelma
Iho avanteen ympärillä oli ärtynyt ja punainen ja havaittavissa oli psoriasiksen aiheuttamia ihomuutoksia
laajalla alueella avanteen ympärillä, erityisesti pohjalevyn alla olevalla ihoalueella.
Ratkaisu
Potilaalle annettiin kokeiluun yksiosaisia Aurum-avannesidoksia, joiden pohjalevy sisältää Manukahunajaa. Merkittävä parannus avannetta ympäröivään ihon kuntoon saavutettiin alle viikossa (6 päivää) ja
viimeisen kuvan mukainen rauhoittunut peristomaali-iho kolmessa (3) viikossa.

LÄHTÖTILANNE

6 PÄIVÄN KULUTTUA

3 VIIKON KULUTTUA

Tiesitkö? Yleistä tietoa Manuka-hunajasta
Manuka-hunajaa on pitkään käytetty lääkinnällisesti haavojen ja ihon hoidossa ja se voi auttaa avannetta
ympäröivän ihon hoidossa. Sitä saadaan Uudessa-Seelannissa mehilästarhoista, joissa mehiläiset käyvät
Manuka-kasvin (Leptospermum Scoparium) kukinnoissa. Kaikilla hunajilla on tietynasteisia antibakteerisia
ominaisuuksia, mutta Manuka-hunaja on ainoa, joka on luokiteltu lääkinnälliseksi hunajaksi. Sen on
havaittu mm. vähentävän tulehdusta, stimuloivan solukasvua ja laskevan haavan PH:ta. Uuden-Seelannin
maorit ovat käyttäneet jopa tuhansia vuosia Manuka-hunajaa ihon hoidossa ja muissakin lääkinnällisissä
tarkoituksissa.

Manukan tehokriteerit
Manuka-hunajalle on annettu tehoarvot numeroilla (UMF=Unique Manuka Factor). Jos tämä numero on
vähintään 10, katsotaan hunajalla olevan antibakteerisia ominaisuuksia (aktiivista Manuka-hunajaa).
Hunaja, joka omaa numeron 10 on 10 kertaa tehokkaampaa kuin kertoimen 1 omaava hunaja.
Lääkinnällinen vaikutus siis lisääntyy mitä suurempi hunajan numero on. Tämä tehonumero määritellään
riippumattomissa laboratorioissa.
Wellandin käyttämä Manuka-hunaja omaa tehoarvon yli 16 (UMF 16+).

Manuka-hunaja hellii ihoa avannesidosten pohjalevyissä
Valikoimissamme ovat Welland Medicalin avannetuotteet, jotka sisältävät lääketieteellisen laatuluokan
Manuka-hunajaa. Täysin luonnollisista materiaaleista tehdyt pohjalevyt ovat miellyttävän pehmeitä, ja
Manuka-hunajan ansiosta hellävaraisia iholle. Laadukkaita Aurum®-avannesidoksia voidaan suositella
kenelle tahansa jokapäiväiseen käyttöön, mutta erityisesti iho-ongelmista kärsivät potilaat ovat hyötyneet
hunajaa sisältävän pohjalevyn hoitavista ominaisuuksista. Lisätarvikevalikoimassa ovat myös HydroFrameihonsuojaliuskat sekä Hyperseal-ihonsuojarenkaat Manuka-hunajalla.

Haluatko avannesidoksia Manuka-hunajalla potilaallesi kokeiluun?
Lähetämme mielellämme näytteitä, ota yhteyttä: 050 322 3183 / asiakaspalvelu@medfanet.fi

