Revamil Balm - Medicinsk
Honning Til Sår og Infektioner

Indikationer
Akutte sår
Inficerede sår i alle sårfaser
Kroniske sår
Mindre, overfladiske sår, som f.eks. hudafskrabninger, snitsår og overfladiske brandsår
Hudkløe og -irritation

Produktinfo
Revamil Balm er en hudbeskyttende, neutral salve kombineret med ren medicinsk honning. I kraft
af det høje indhold af honning, har salven gode sårhelende og antibakterielle egenskaber.
Revamil Balm er sterilt og CE registreret, det opfylder således alle sikkerhedskrav, som er
afgørende for en professionel sårbehandling.
Revamil Balm kan anvendes både i den professionelle sårbehandling og som førstehjælp i
hjemmet.
Revamil Balm er hudvenlig og egner sig især til af behandling af akutte sår, inficerede sår i alle
sårfaser, kroniske sår, mindre overfladiske sår som f.eks. hudafskrabninger, snitsår, overfladiske
brandsår og ved hudkløe & -irritation.
Revamil Balm påføres let såret. Revamil Balm kan også påføres en absorberende forbinding, som
man vil bruge til at dække såret med. Revamil Balm hænger ikke fast i såret og neutraliserer
sårlugt.
En tube indeholder 15 gr.
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Holdbarhed efter åbning 3 mdr.

100% ren honning
Honningen i vores Revamil produkter er 100% ren. Honningen indsamles fra bier i et landbrugsfrit
miljø. I biavlen og i de nærliggende landbrug bruges der ikke pesticider.
Før i tiden blev Revamil honning produceret i væksthuse. Det blev dog erfaret, at dette miljø ikke
er ideelt for bierne, da de har brug for mere plads til at flyve. Der blev derfor søgt efter regioner i
Holland, hvor bierne kan flyve frit og hvor der ikke bliver brugt pesticider - heller ikke i de
nærliggende landbrug - samt hvor der er tilstrækkelig nektarkilder.

Kontrol af Revamil honning
Hvert parti Revamil honning kontrolleres for rester af tungmetaller og pesticider for at sikre, at
forholdsreglerne, der er taget, er effektive.

Hvad er medicinsk honnings effekt i et sår?
Casestudier og kliniske undersøgelser har vist, at den antibakterielle virkning er Revamil
honningens vigtigste rolle i sårhelingsprocessen. Den antibakterielle virkning skyldes først og
fremmest honningens høje enzymindhold. I et fugtigt sårmiljø sikrer enzymet glukose oxidase en
langsom og langvarig frigivelse af små mængder hydrogenperoxid. Herved dræbes bakterierne
effektivt, uden at granulationsvævet angribes.

Brugervejledning
Applicer et lag Revamil balm på såret/den beskadigede hud
Såret kan ved behov dækkes med en egnet bandage
Behandlingen kan gentages maks 3 gange dagligt
Holdbarhed efter åbning 3 mdr.

Sortiment
Størrelse
Tube à 15 gram

Indhold
1 stk.

Pakning
Æske

Ref. nr.
10500
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