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Product Vocht Omschrijving en tips

tot

 

Medihoney® HCS (Hydrogel-Colloïd Sheet) 
Kenmerken: antibacterieel 1-systeemverband met zowel absorberende als hydraterende eigenschappen.  
Creëert optimaal vochtig wondmilieu. Reinigt, verkoelt en verzacht. Eenvoudige wondinspectie mogelijk.  
Toepassing: Te gebruiken bij alle soorten meer oppervlakkige wonden (donorsites, diabetische 
voetwonden, ulcus cruris, brandwonden (II), decubitus (I-IV), skin-tears, oncologische wonden. 

Tip! Zorg voor goede afmeting waarbij het verband de wond min. 2cm overlapt. Fixeer versie zonder 
border met buisverband of zwachtel. Geen secundair verband nodig bij borderversie! 

 

tot

  

Medihoney® Apinate Alginaatverband 
Kenmerken: antibacterieel calcium-alginaatverband geïmpregneerd met grote hoeveelheid honing.  
Sterk reinigende en debriderende eigenschappen.  
Toepassing: Te gebruiken bij wonden met necrose /geel beslag / biofilm (beenulcera, oncologische 
wonden, diabetische voetulcera, decubitus, brandwonden).   

Tip! Het verband in de gesloten verpakking onder warme kraan of op het lichaam voorverwarmen 
waardoor het soepel wordt.   

tot

 

Medihoney® Gel Sheet Dressing 
Kenmerken: honingcolloïdverband met 80% honing. Wordt in combinatie met wondvocht omgezet in een 
antibacteriële wondgel waarbij het verband geheel oplost in de wond.  
Toepassing: Te gebruiken bij diepere wonden, snel autolytisch debridement (decubitus met eschar, 
oncologische wonden, been - en voet ulcera).  

Tip! Het verband bij voorkeur binnen de wondranden aanbrengen. Bij verbandwissel eventuele resten 
met lauw-warm water wegspoelen. Bij zeer diepe wonden meerdere lagen op elkaar aanbrengen.     

tot

Medihoney® Tulle Dressing 
Kenmerken: antibacterieel niet-verklevend gaas geïmpregneerd met grote hoeveelheid honing.  
Toepassing: Te gebruiken bij droge tot licht exsuderende wonden met biofilm. (2e graads 
brandwonden, schaafwonden, donorsites). Het verband kan gevouwen of uitgevouwen gebruikt worden 
en op maat worden geknipt. Verband kan circulair worden aangebracht. Zorg voor goed contact met de 
wondbodem. Goed absorberend secundair verband gebruiken.  

Tip! Alvorens het verband uit de verpakking te halen de handschoenen onder de kraan bevochtigen. 
Dit vergemakkelijkt het verwerken van het verband. 

tot

 

Medihoney® Wound Gel 
Kenmerken: visceuze antibacteriële wondgel met 80% honing. Blijft lang actief in de wond en loopt niet uit. 
Toepassing: Te gebruiken bij diepe tot zeer diepe wonden, autolytisch debridement en bestrijding  
wondgeur.  

Tip! De Wound Gel kan uitstekend worden gebruikt in combinatie met een Medihoney verband om 
een diepe wond op te vullen.  

tot

  

Medihoney® Barrier Cream 
Kenmerken: beschermende huidcrème met antibacteriële én antischimmel eigenschappen.  
Beschermt optimaal en remt ontstekingsreacties van de huid. Bevat geen schadelijke toevoegingen en is 
veilig bij langdurig gebruik en voor kinderen. 
Toepassing: Te gebruiken bij incontinentieletsel, smetten, wondrand bescherming, radiodermatitis 
a.g.v. bestraling, littekenbehandeling, decubituspreventie.  

Tip! Breng de crème in een dunne laag op. Minimaal 2x/dag opbrengen of telkens na het baden en 
na iedere luier- of verbandwisseling.

Medihoney® Derma Cream 
Kenmerken: sterk voedende huidcrème met antibacteriële én antischimmel eigenschappen.  
Remt ontstekingsreacties van de huid. Bevat geen schadelijke toevoegingen en is ook bij langdurig 
gebruik veilig voor kinderen. 
Toepassing: Te gebruiken bij eczeem, zeer droge huid, kloven, psoriasis, tijdens bestraling,  
na lasertherapie en na ontharing.  

Tip! Breng de crème in een dunne laag op. Minimaal 2x/dag opbrengen of telkens na het baden.
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[Bestelinformatie]
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Artikel code Omschrijving Afm./gew. Inh./verpak. Z-index C.N.K.

WG20391 MEDIHONEY® Antibacteriële Wond Gel   10g 20 tubes à 10 g 15508021 2738-458

WG20395 MEDIHONEY® Antibacteriële Wond Gel   20g 5 tubes à 20 g 15508048 2738-441 

MH20398 MEDIHONEY® Antibacteriële Medicinale Honing 20g 5 tubes à 20 g 15508056 2738-482

BC50582 MEDIHONEY® Barrier Cream 50g tube à 50 g  15508072 2738-284

DC50597 MEDIHONEY® Derma Cream 50g tube à 50 g  15508080 2738-359

GD55798 MEDIHONEY® Gel Sheet dressing 5cm x 5cm  doos à 10 st. 15508099 2738-466

GD10799 MEDIHONEY® Gel Sheet dressing   10cm x 10cm doos à 10 st. 15508102 2738-474

AD10793 MEDIHONEY® Apinate Alginate Streng  2cm x 30cm doos à 5 st. 15668398 2833-077

AD10794 MEDIHONEY® Apinate Alginate dressing  5cm x 5cm doos à 10 st. 15668401 2833-051

AD10795 MEDIHONEY® Apinate Alginate dressing    10cm x 10cm  doos à 5 st. 15545202 2738-367

TD10796 MEDIHONEY® Tulle dressing    10cm x 10cm doos à   5 st. 15545199 2738-417 

MHCS780 MEDIHONEY® Hydrogel-Colloïd dressing 6cm x 6cm doos à 10 st. 15860698 NIEUW

MHCS781 MEDIHONEY® Hydrogel-Colloïd dressing 11cm x 11cm doos à 10 st. 15860701 NIEUW

MHCS782 MEDIHONEY® Hydrogel-Colloïd dressing 
ADHESIVE BORDER

7,2cm x 7,2cm binnen 
11cm x 11cm buiten 

doos à 10 st. 15860663  NIEUW  

MHCS783 MEDIHONEY® Hydrogel-Colloïd dressing 
ADHESIVE BORDER

7,15cm x 11,5cm binnen 
15cm x 15cm buiten

doos à 10 st. 15860671  NIEUW  

Medihoney® is de wereldstandaard in medicinale honing en is samengesteld  
op basis van Lepstospermum Scoparium (Manuka) honing uit Nieuw-Zeeland.  
Door de bijzondere samenstelling van deze honing heeft Medihoney® zeer  
sterke antibacteriële- en antischimmel eigenschappen en werkt het langer door  
in de wond, ook nadat het verdund is door wondvocht. Daarom is Medihoney® 
effectiever dan andere wondproducten en zijn er minder verbandwisselingen 
nodig. Medihoney® bestrijdt wondinfecties, reinigt de wond, remt 
ontstekingsreacties, neemt wondgeur weg en stimuleert de genezing.   
De superieure werking van Medihoney® wordt ondersteunt door robuuste  
clinical evidence en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.       
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