
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Activon tube - miód manuka na rany 25 g
 

Cena: 24,28 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 g

Postać Żele

Producent ADVANCIS MEDICAL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Activon Tube (miód Manuka na rany) to produkt o aktywności UMF® +12, gdzie UMF®+1 oznacza, że aktywność
antyseptyczna produktu porównywalna jest z jednoprocentowym roztworem fenolu. Na co jest Activon Tube? Wskazaniem do
stosowania wyrobu medycznego są każdego rodzaju rany. Produkt jest szczególnie polecany na rany martwicze oraz rany o
nieprzyjemnym zapachu. Produkt ma właściwości antybakteryjne, a także wykorzystuje efekt osmotyczny, dzięki któremu umożliwia
pozbycie się tkanek martwiczych oraz wspomaga wzrost nowych tkanek, a także przyczynia się do zmniejszenia nieprzyjemnego
zapachu rany oraz przyspiesza jej gojenie się. Może być stosowany między innymi przy owrzodzeniach kończyn oraz odleżynach. Poza
tym znajduje zastosowanie w przypadku oparzeń i ran chirurgicznych, a oprócz tego można go stosować na obszary po przeszczepach
miejscowych.

Funkcją Activon Tube jest wspomaganie naturalnych mechanizmów leczenia ran, a także ich zabezpieczenie mikrobiologiczne. Activon
Tube ma działanie antybakteryjne, co wynika przede wszystkim z zawartości nadtlenku wodoru, który powstaje w związku z działaniem
oksydazy glukozy, która jest zawarta w miodzie. Oprócz tego miód Manuka Activon Tube daje efekt osmotyczny. Produkt wyróżnia się
wysoką osmolarnością – jego działanie polega na odprowadzaniu z rany nadmiaru wody. W ten sposób wyrób medyczny zapobiega
maceracji brzegów rany i zmniejsza ryzyko nadmiernego gromadzenia się składników aktywnych w jej środowisku. Działanie Activon
Tube polega też na pobudzaniu autolitycznego oczyszczania rany. Dodatkowo wyrób medyczny Activon Tube przyspiesza jej gojenie,
gdyż jest bogaty w przeciwutleniacze, które pobudzają granulację oraz epitelializację. Ważnym zadaniem produktu jest również
zmniejszenie nasilenia nieprzyjemnego zapachu, który wydobywa się z rany.

W opakowaniu znajduje się 25 g miodu Manuka na rany Activon Tube. W skład produktu wchodzi wyłącznie miód Manuka, który został
poddany procesowi filtracji i sterylizacji, dzięki czemu możliwe jest jego stosowanie bezpośrednio na rany. Przed zastosowaniem
produktu należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką.

Jak stosować wyrób medyczny Activon Tube? Zaleca się nakładanie go bezpośrednio na ranę – w ilości dostosowanej do jej wielkości.
Wyrób medyczny może być również aplikowany na ranę wraz z produktami Activon Tulle lub Algivon, co pozwoli zwiększyć koncentrację
miodu. W razie potrzeby dopuszczalne jest też pokrycie rany dodatkowym opatrunkiem – można wykorzystać w tym celu między innymi
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chłonny kompres bądź folię poliuretanową. Activon Tube niweluje wydobywający się z niej dokuczliwy zapach, a także zapobiega
rozwojowi groźnych infekcji bakteryjnych w obrębie rany. Dodatkowo produkt wspomaga proces oczyszczania rany i zachowanie jej
optymalnej wilgotności, dzięki czemu przyspiesza gojenie się rany.

Wyrób medyczny Activon Tube ma również pewne przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie w każdym przypadku jest
rekomendowany. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.

Wskazania i działanie

Activon honey (UMF® +12*) to leczniczy miód Manuka zawierający potencjał antybakteryjny, którego nie znajdziemy w innych
rodzajach miodu. W przypadku leczenia ran, obok antybakteryjnych właściwości, posiada on wiele innych cech. Dzięki efektowi
osmotycznemu1 pozwala na usunięcie tkanek martwiczych i wzrost nowej tkanki. Środek ten wyraźnie redukuje nieprzyjemny
zapach wydobywający się z rany. Zapewnia wilgotność w okolicach rany, co pozwala na jej szybsze gojenie.
W wydanych w 2006 roku rekomendacjach EWMA (European Wound Management Association) dotyczących zwalczania infekcji
w ranach, miód uznano za jeden z podstawowych środków antyseptycznych.

Cechy

Antybakteryjny - antybakteryjna aktywność miodu wiąże się głównie z działaniem nadtlenku wodoru, powstającego pod
wpływem zawartego w miodzie enzymu – oksydazy glukozy.
Efekt osmotyczny - Miód jako substancja o wysokiej osmolarności odprowadza nadmiar wody, co zapobiega maceracji brzegów
rany i nadmiernemu gromadzeniu się aktywnych substancji w środowisku rany. Co więcej, pobudza on procesy jej
autolitycznego oczyszczania i hamuje wzrost bakteryjny.
Szybsze gojenie się rany - Miód bogaty w rozpuszczalne w wodzie przeciwutleniacze korzystnie wpływa na pobudzanie
procesów granulacji i epitelializacji.
Redukcja nieprzyjemnego zapachu z rany - W przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, zastosowanie opatrunków z miodem
ogranicza tę przykrą cechę.

Activon może być stosowany na każdy rodzaj rany, w szczególności na rany martwicze i rany o nieprzyjemnym zapachu, w tym:

owrzodzenia kończyn,
odleżyny,
rany chirurgiczne,
oparzenia,
przeszczepy miejscowe.

*Aktywność miodu przeznaczonego do celów medycznych jest określana w tzw. jednostkach UMF (Unique Manuka Factor). Miód o
aktywności 1 UMF (Unikalnego Czynnika Manuka) odznacza się aktywnością antyseptyczną porównywalną z 1% roztworem fenolu.

Dawkowanie
Nałożyć środek bezpośrednio na ranę lub użyć w połączeniu z Activon Tulle lub Algivon, aby zwiększyć koncentrację miodu. Ranę można
pokryć dodatkowym opatrunkiem według uznania, stosując na przykład chłonny kompres lub folię poliuretanową. Poprzez odwrócenie
zakrętki jest możliwe zatkanie tubki na czas wykonywania opatrunku.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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