
ZAKAJ MEDICINSKI MED
•  je sterilen

•  pridelan je v skladu s HACCP načeli

•  vhodne fizikalno-kemijske lastnosti so kontrolirane

•  biokompatibilnostni testi so v skladu z ISO 10993

•  klinično testiran

ZAKAJ 100 % KOSTANJEV MED
•  dokazano bakteriostatično deluje na najpogostejše seve Gram  

    pozitivnih in Gram negativnih bakterij v ranah, vključno z MRSA 

    in VRE

•  ima visoko vsebnost encima glukozne oksidaze, ki prispeva k     

    protimikrobnemu delovanju

•  ima visoko vsebnost kalija, mangana, cinka, kalcija in prolina, ki  

    spodbujajo tvorbo kolagena in epitelizacijo

•  vsebuje kinuronsko kislino, ki zavira biofilm

•  ima visoko vsebnost fenolnih spojin, ki delujejo antioksidativno
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ZDRAVLJENJE RAN Z 
AKTIVNIM MEDICINSKIM 
KOSTANJEVIM MEDOM
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VIVAMEL UČINKUJE V ŠTIRIH FAZAH CELJENJA RANE

GRANULACIJA
FAZA PROLIFERACIJE IN 
DOZOREVANJA CELIC 

Kontinuirano sproščanje H2O2:
•  stimulira nastajanje vezivnega tkiva 
•  stimulira nastajanje kolagena
•  stimulira granulacijo  
Prisotnost polifenolov:
•  antioksidativno delovanje

Kisla pH vrednost:
•  ugodno okolje za celjenje  
Mehanična ovira:
•  kontrolirana viskoznost medu       
    omogoča mehanično zaščito
Prisotnost flavonoidov:
•  stimulira proliferacijo celic
•  uravnava tvorbo 
    metaloproteaz (MMP)

ČIŠČENJE 
FAZA, KI VKLJUČUJE ZAUSTAVITEV 
KRVAVITVE IN ODSTRANITEV 
ODMRLEGA IN POŠKODOVANEGA TKIVA

Visoka vsebnost sladkorja v medu 
(min 80 %) povzroči osmotski tlak v 
celicah:
•  povečana perfuzija v tkivu 
•  protimikrobno delovanje 
•  množična pritegnitev makrofagov
    in limfocitov 
•  zmanjšanje vnetja in edema v rani
•  pospešeno čiščenje rane

Prisotnost encima GO – glukozna 
oksidaza:
•  počasno sproščanje H2O2 v nizki    
    koncentraciji – protimikrobno delovanje
•  pospešuje množenje fibroblastov in  
    neo-angiogenezo
Prisotnost flavonoidov:
•  protivnetni učinek 
•  antioksidativno delovanje
Prisotnost kinuronske kisline:
•  zavira biofilm 
Prisotnost protimikrobnih 
peptidov (defenzin-1 in albumin):
•  širok protimikroben učinek 

EPITELIZACIJA
FAZA RASTI POVRHNJEGA SLOJA 
KOŽE OZIROMA BRAZGOTINE 

Prisotnost naravnih sladkorjev:
•  energija za rekonstrukcijo celic
Višja raven kalcija, kalija, cinka, 
mangana, prolina:
•  stimulacija sinteze kolagena

Estetski vidik:
Klinične izkušnje so pokazale, da
izdelki VIVAMEL pospešujejo 
celjenje ran z manj ali brez brazgotin.

FAZA ZORENJA IN 
PREOBLIKOVANJA TKIVA

ZORENJE RANE
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Proizvaja: TOSAMA d.o.o., Šaranovičeva 35, 1230 Domžale, Slovenija

IZDELKI Z MEDICINSKIM MEDOM:

ALGINAT
Alginatna obloga z medom 
5 x 5 cm

VIVAMEL KAT. ŠT.

ALGINAT
Alginatna obloga z medom 
10 x 10 cm

TUBA
Medicinski med 20 g

CONTACT
Kontaktna mrežica z medom
10 x 10 cm

CONTACT
Kontaktna mrežica z medom 
5 x 5 cm

19701

19703

19705

19707

19709

PROTOKOL ZDRAVLJENJA
Medicinski med v tubi je priporočen za zdravljenje manjših ran,  
tako površinskih kot tudi globokih. Kombiniramo ga lahko z 
ostalimi oblogami VIVAMEL.

obilen izloček absorpcija
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IZBIRA
USTREZNEGA
VIVAMELA

SLADKORNA BOLEZEN:
Izvedeno je bilo klinično testiranje uporabe izdelkov VIVAMEL za 
zdravljenje ran pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Klinične študije 
so pokazale, da lokalna aplikacija izdelkov VIVAMEL na rane ne 
vpliva na nivo sladkorja v krvi. Ti testi so pokazali dobre rezultate in 
dobre odzive, zato so izdelki VIVAMEL priporočeni za zdravljenje 
ran pri sladkornih bolnikih.

PREVIDNOST in 
KONTRAINDIKACIJE:
Čeprav reakcija na med pri zdravljenju ran ni pogosta, uporabo 
izdelkov na osnovi medu odsvetujemo osebam z alergijo na med 
in pik čebele.


