
Пам’ятка лікарю, фармацевту. 
СаноСкін Мелладерм ПЛЮС Тюллє. 

 
Описання перев’язочного продукту. 
СаноСкін Мелладерм ПЛЮС Тюллє є компресом на основі бавовняної-
полістиролової сітки, на яку нанесено Malladerm PLUS медову мазь. 
Компартаменти сітки є достатньо великими для безперешкодного 
абсорбування ранового ексудату вторинним абсорбуючим компресом.  
Malladerm PLUS-Тulle складається з: Меду, PEG 4000, Пропілен глюколь і 
Гліцерол.    
Тюллє (сітка) є каркасом, матрицею для нанесеного га нього Мелладерм Плюс 
Гегю. Завдяки осмотичній активності медового гелю забезпечується вологий 
клімат на поверхні рани, що разом із протизапальною дією зменшує запалення, 
набряк, біль, очищає рану і цим сприяє швидкому її загоюванню.    
 СаноСкін Мелладерм Плюс є первинним перев’язочним продуктом, його 
потрібно покритий вторинним перев’язочним матеріалом (Стеллаліне, 
Стеропад). 
 
Показання:  
Хронічні рани: пролежні, трофічні виразки (Фото 1, Фото 3), онкологічні рани, 
діабетична стопа (Фото 2), пролежні.   
Гострі рани: хірургічні після оперативні рани, травматичні рани (скальповані, 
різані), опікові рани. 
Шкірні інфекції: Стрептодермія, Піодермія, Герпес.  
 
Протипоказання:  

• Неможна використовувати продукт з пошкодженою упаковкою.  
• На сьогодні не виявлено жодних протипоказань щодо застосування  

Мелладерм ПЛЮС Тюллє.         
• Підвищена чутливість до СаноСкін Мелладерм ПЛЮС Тюллє або до 

інгредієнтів, які входять до даного продукт.  
 
Застереження при застосуванні: 
Бактеріальна колонізація не є протипоказанням щодо застосування гелю. При 
появі ознак інфікування рани комбінуйте пов’язку з антисептиком Раностоп і 
проконсультуйтеся з лікарем для призначення лікування антибіотиками. В 
процесі лікування розміри рани можуть збільшитись завдяки аутолітично-
дебридуючій (розчинення мертвих тканин) дії продукту. 
 
Спосіб використання: 
 Рану промити під душем, фізіологічним розчином або при допомозі 
     SanoSkin Cleanser.  
 Просушіть шкіру навколо рани. 
 Зніміть захисну плівку сітки стерильними рукавицями або стерильним 
     пінцетом і накладіть сітку Мелладерм Тюллє на поверхню рани.  



 Ніколи не накладайте 2-х і більше шарів медової сітки, щоб не закрити 
     відкриті проміжки в сітці. Це перешкодить видаленню ексудату з рани і   
     може спричинити розвиток мацерації здорової шкіри навколо рани. 
 При потребі СаноСкін Мелладерм Плюс Тюллє можна обрізати до  
     потрібних розмірів за допомогою стерильних ножиців. 
 При потребі добавте Мелладерм Плюс мазь на поверхню медової сітки.  
 Покрийте Мелладерм ПЛЮС Тюллє вторинним перев’язочним матеріалом 
     (Стеллаліне, Стеропад) і зафіксуйте бинтом чи пластиром.       
 Міняйте пов’язку приблизно кожних 2 дні (залежно від фази заживання 
     рани).      
 
Умови зберігання: При температурі  0 -  (+)25 градусів.  
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Виробник: Sano Med Manufacturing B.V, Голандія.   
Офіційний представник в Україні: Бельгійський Медичний Центер. 
Свідоцтво про державну реєстрацію №10349/2011 від 08 липня 2011р  №417. 


