Klinion Advanced
Mesitran Zalf - antibacteriële wondzalf op
basis van honing
Toepassing
Antibacteriële wondzalf voor de behandeling van chronische wonden (o.a.
Ulcus Cruris en Decubitus (stadium I-V), oncologische wonden en acute
wonden (o.a. schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1e en 2e graads
brandwonden) en diverse schimmelinfecties (o.a. voet- en vaginale
schimmels).
Productinformatie
- Antibacterieel (bacteriocide)
- Schimmeldodend (fungicide)
- WCS-wondclassiﬁcatie: zwarte, gele en rode fase. L-Mesitran is
uitstekend preventief antibacterieel toepasbaar, zorgt voor een snelle
weefselregeneratie en reduceert de vorming van littekenweefsel
- Er zijn geen contra-indicaties en bijwerkingen bekend. L-Mesitran dun
aanbrengen en afdekken met een wondverband of wondpleister.bestaat
uit gesteriliseerde honing (48%), medilan, calendula, aloë vera, zinkoxide
en is verrijkt met vitamine A, C en E
- Necrose-oplossend
- Geurneutraliserend
- Ontstekingsremmend
- Creëert een vochtig wondmilieu
- Optimaliseert de wondheling
Verschillen wondzalf met wondgel
- De wondzalf heeft een compacte samenstelling, terwijl de wondgel
gemakkelijker smeerbaar is
- De wondzalf dient dun te worden aangebracht, terwijl de wondgel in
grote hoeveelheden kan worden aangebracht
- De wondgel is ook geschikt voor het opvullen van diepere wonden
- De wondgel veroorzaakt geen prikkeling in de wond, terwijl de wondzalf
dat in enkele gevallen wel kan geven
Aantal praktische (honing) gebruikstips:
- Bij acute wonden (schaaf-, snijwonden, ontvellingen) moet de wond altijd
worden schoongespoeld en zand en vuil worden verwijderd. Er is een
misverstand dat een ontsmettingsmiddel / antibacterieel middel daarvoor
de oplossing is. Na deze reiniging het antibacteriële middel pas toepassen.
- Geïmpregneerde zalfgazen worden veel gebruikt, maar kleven aan de
wond door uitdroging van o.a. wondvocht. Door de Mesitran zalf of gel
daaronder aan te brengen krijg je een actieve wondbehandeling, werkt het
preventief tegen infectie en hecht het niet meer aan de wond.
- Elke wond verdient een snelle ongecompliceerde genezing, in een
vochtig wondmilieu, goede bacteriële bescherming en een dun
comfortabel verband. Bijvoorbeeld een eilandpleister (Kliniplast Border)
met de toevoeging van de Mesitran zalf of gel doet veelal wonderen en
biedt de patiënt veel comfort tegen lagere kosten.
- Vingertopletsels (bij kinderen!) behandelen met een vetgaas met
Mesitran-gel en Singleﬁx, dat comfortabel de vinger beschermt (tegen
stoten, vuil en bacteriën) en het verband optimaal ﬁxeert.
- Onderzoek heeft aangetoond dat voetschimmels en schimmelnagels
eﬀectief zijn te bestrijden met de combinatie van Mesitran zalf en
MycoCure.
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