
ПАМЯТКА ЛІКАРЮ ,ФАРМАЦЕВТУ.  
СаноСкін Мелладерм ПЛЮС 

  
Описання перев’язочного продукту. 
Мелладерм Плюс є гелем, що складається з: меду, гліцерину, пропілен 
глюколю, PEG 4000. При контакті продукту з раною відбувається 
звільнення рідкої фракції гелю. Завдяки його осмотичній активності 
забезпечується вологий клімат на поверхні рани, що разом із 
протизапальною дією меду зменшує запалення, набряк, біль, очищає рану і 
цим сприяє швидкому її загоюванню Melladerm Plus розроблений 
спеціально для пацієнтів, що мають  некротичні рани (з відмерлими 
тканинами). (Фото 1, Фото 2).  
  Гель містить 45% меду. Більша його концентрація викликає біль. Це 
спеціально відібраний мед з високогірного квіткового регіону, що має 
природньо високий вміст окисленої глюкози і фенолу. Під час виготовлення 
гелю, мед не нагрівають і не опромінюють, тому що це спричинює 
знищення лікувальних властивостей меду.   
  Гель, в основі якого є мед, має гарну антибактеріальну властивість і 
нейтралізує запах з рани. Мазь Melladerm® Plus контролює бактеріальний 
баланс і підтримує вологе середовище в рані. Завдяки кислотній pH завдяки 
Melladerm® Plus потрапляє більше кисню до клітин і руйнівна 
металопротеіназа (MMP) перестає діяти.  
  
СаноСкін Мелладерм Плюс є первинним перев’язочним продуктом, його 
потрібно покритий вторинним перев’язочним матеріалом (Стеллаліне, 
Стеропад). 
 
Показання:  
Хронічні рани: пролежні, трофічні виразки (Фото 3), онкологічні рани, 
діабетична стопа (Фото 5), пролежні (Фото 4, Фото 8).   
Гострі рани: хірургічні після оперативні рани, травматичні рани 
(скальповані, різані), опікові рани (Фото 7). 
Шкірні інфекції: Стрептодермія, Піодермія, Герпес.  
 
Протипоказання:  

• Не можна використовувати тюбик, який був пошкоджений.  
• На сьогодні не виявлено жодних протипоказань щодо застосування  

SanoSkin Malladerm PLUS.  
• Підвищена чутливість до СаноСкін Мелладерм Плюс або до 

інгредієнтів, які входять в даний продукт.  
 
 
 
 



 
Спосіб використання: 

1. Обережно відкрийте тюбик, зважаючи на стерильність. 
2. Видавіть потрібну кількість гелю безпосередньо в рану або на 

стерильний шпатель. 
3. Рівномірно нанесіть гель на поверхню рани стерильним шпателем. 
4. Кількість мазі Melladerm®Plus повинно бути достань в рані, щоб 

досягти потрібного ефекту. Гель є легкорозчинним продуктом, що 
дозволяє безперешкодному видаленню з рани при промиванні. 

5. Покрийте гель стерильним не абсорбуючим компресом  (Фото 6): 
Стеллаліне, Стеропад. 

6. Поміняйте пов’язку після того, як гель повністю розчиниться в рані 
- через 24-48 годин, залежно від кількості ексудату, що продукує 
рана. 

7. Для кращого втримування гелю в рані комбінуйте його з Мелладерм 
Тюллє (медова сітка) Фото 2Б  або  СаноСкін Нет.   

8. При інфіковано-некротичних ранах комбінуйте його з Раносттопом 
Фото 3Б (Полівідон йод). 

 
Застереження при застосуванні: 

 При кожній перев’язці інспектуй рану, після її промивання. 
 Бактеріальна колонізація не є протипоказанням до 
       застосування гелю.  
 Розміри рани можуть збільшитись (Фото 8)  завдяки aутолітично- 
       дебридуючій  (розчинення мертвих тканин)  дії гелю. І це є   
       позитивним результатом. 
 Термін зберігання продукту вказано на упаковці. 

 
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. 


