Protocol
Wondwijzer Mesitran®

antibacterieel - stimuleert celgroei (fibroblasten/keratinocyten) - reduceert littekenvorming - geurneutraliserend

De wond is Zwart
- reinigen
- necrose verwijderen
- bacteriën verwijderen

wondspoeling

De wond is Geel
- reinigen
- bacteriën verwijderen
- vochtig wondmilieu
- stimuleren wondgenezing

Is de wond
nat, vochtig
of droog?

Is er een
infectie?

Nee

Is de wond
nat, vochtig
of droog?

Is er een
infectie?

Nee

Is de wond
nat, vochtig
of droog?

Ja
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wondspoeling

De wond is Rood
- beschermen
- vochtig wondmilieu
- bacterieel evenwicht
- stimuleren wondgenezing

wondspoeling

Chronische en acute wonden

gesloten wonden na wondsluiting

Tulle
zalf

geopende wonden na wondsluiting

Tulle
zalf

huidschimmel

zalf

schimmelnagel

zalf

Voor een snelle en mooie wondgenezing zonder bacteriegroei

Soft

Mesitran Soft

• Wondgel van medicinale honing, Medilan, PEG en antioxidanten vitaminen C en E
• Afdekken met schuimverband, alginaat, fiberverband of
kompres
• Meest geschikt voor alle oppervlakkige en diepe wonden
(krachtig antibacterieel en stimuleert wondgenezing)
• Vervang de gel na 1-3 dagen

Mesitran (zalf)

• Wondzalf van medicinale honing, Medilan, Aloë, Calendula,
zinkoxide en antioxidanten vitaminen C en E
• Zinkoxide voorkomt maceratie en zorgt voor een snelle
epithelialisatie (ook postoperatief!)
• Meest geschikt voor verwijderen van necrose en debris
(reinigende werking)
• Afdekken met alginaat, fiberverband, schuimverband of
kompres
• Vervang de zalf na 1-3 dagen

Mesitran Hydro

• Hydro-actief wondverband van medicinale honing, polymeer
en water
• Meest geschikt voor oppervlakkige wonden die geen tot
matig vocht afgeven
• Zelfklevend, kan extra gefixeerd worden met wondfolie, brede
fixatiepleister of (cohesief) windsel
• Vervang het verband na 3-5 dagen

Mesitran Border

• Eigenschappen: zie Mesitran Hydro
• Zelfklevend, geen extra fixatie nodig, wondkussen 6 x 6 cm

Mesitran Tulle

• Hydro-actief polyetheen wondcontactmateriaal met
L-Mesitran Soft
• Verkleeft niet aan de wond
• Meest geschikt voor oppervlakkige wonden die geen tot
matig vocht afgeven
• Afdekken met kompres of absorberend verband en vastzetten met brede fixatiepleister of (cohesief) windsel
• Vervang het verband na 3-5 dagen

Mesitran Net

• Hydro-actief wondcontactmateriaal van medicinale honing,
polymeer en water
• Meest geschikt voor oppervlakkige wonden die veel vocht
afgeven
• Afdekken met kompres of absorberend verband en vastzetten met brede fixatiepleister of (cohesief) windsel
• Vervang het verband na 3-5 dagen

Richtlijnen Mesitran gebruik
Voor een juiste keuze van de wondbedekker is de mate van afgifte van wondvocht, de kleurclassificatie (zwartgeel-rood) en de diepte en vorm van de wond van belang. Behandel de wond van zwart naar geel en van geel
naar rood en gebruik daarvoor de specifieke producten. Bescherm de wond tegen bacteriële contaminatie,
temperatuurdaling (bij verbandwisselingen) en uitdroging. Behandel de wond bij voorkeur met producten die
een vochtig wondmilieu in stand houden. Onderstaand treft u een aantal belangrijke richtlijnen aan.

Geef uw gekozen wondbedekker een actieve werking

De Mesitran producten:
1. Doden schadelijke bacteriën die de wondgenezing belemmeren
2. Neutraliseren de onaangename geur (bij infectie)
3. Stimuleren de celgroei (fibroblasten/keratinocyten)
4. Zorgen voor een ongestoorde opbouw van de Extra Cellulaire Matrix en reduceren daarmee ook de kans op
littekenvorming

Mesitran Soft of zalf combineren met wondbedekkers

Mesitran Soft wondgel en Mesitran zalf zijn ontwikkeld om te combineren met alle wondverbanden. De zalf dient
dun te worden aangebracht in verband met mogelijke prikkeling (osmose). De gel kan in grotere hoeveelheden
worden aangebracht, bijvoorbeeld opvullend in de diepte van de wond. Breng Mesitran aan onder het verband
dat úw voorkeur heeft. Het bestaande wondprotocol hoeft niet te worden aangepast. Het is dus geen nieuw
vervangend product maar een aanvullende, effectieve therapie voor úw bestaande behandelmethode.
Combineren met een schuim(foam)verband, alginaat of hydrofiber:
Mesitran (Soft) aanbrengen op een schuimverband blijkt een ideale combinatie! Alle voordelen van het absorberend schuimverband en Mesitran komen tot hun recht. Mesitran zorgt ervoor dat het schuimverband een
actieve werking krijgt (doden van schadelijke bacteriën en stimuleren van de wondgenezing). Ook is Mesitran
(Soft) goed te combineren met een hydrofiber en alginaat, indien de wond veel wondvocht afgeeft.
Combineren met een hydrocolloïd:
Deze combinatie kan, maar zal enige verwarring kunnen geven bij verwijdering, omdat het hydrocolloïd een
gelige gel afgeeft. De werking van beide producten wordt echter niet benadeeld. Advies is dun aanbrengen van
Mesitran Soft in het midden van het hydrocolloïd. Door deze combinatie ontstaat een actieve wondbehandeling
als aanvulling op het vochtige wondmilieu dat het hydrocolloïd creëert.

De wondverbanden absorberen veel wondvocht, bieden bescherming tegen invloeden van buitenaf, creëeren
een vochtig wondmilieu en kunnen meerdere dagen op de wond blijven voor optimale genezing. Uiteraard zijn
ze ook antibacterieel en stimuleren de celgroei (fibroblasten en keratinocyten)

Productinformatie Mesitran
15 gram

verpakking
1 st.

ZI-memocode

Zi-nummer

MESIC

15048810

wondgel

174 706

50 gram

1 st.

MESIC

15420094

Mesitran zalf

174 701

20 gram

1 st.

MESIZ

14799391

174 710

10 x 10 cm

5 x 1 st.

MESIV1

14924374

174 711

10 x 10 cm

5 x 1 st.

MESIV1

14924390

174 715

10 x 10 cm

10 x 1 st.

MESIV1

15726967

174 712

10 x 10 cm

5 x 1 st.

MESIV1

14924498

wondzalf

Mesitran Hydro
hydro-actief verband

Mesitran Border
hydro-actief verband

Mesitran Tulle

De Mesitran producten:
• Geven een onmiddelijke antibacteriële werking in de diepte van de wond (1,2)
• Zijn niet cytotoxisch (celdodend) (3,4)
• Zorgen voor een mooie opbouw van de Extra Cellulaire Matrix (4,5)
• Reduceren de kans op littekenvorming (5,6)
• Verminderen de ontstekingsreactie (7)
• Elimineren de schadelijke vrije zuurstofradicalen (8,9)
• Zijn non-allergeen (10)
• Veroorzaken geen grijze verkleuring en residuen in de wond (4,10)
Mesitran biedt dé combinatie van schadelijke wondbacteriën doden én wondgenezing actief stimuleren, zonder
neveneffecten. Een zeer kortstondig gebruik van zilverproducten voor het reduceren van de bacteriële lading
in de wond kan in het wondprotocol passen. Recente inzichten in het effect van zilver, hebben echter geleid tot
zoeken naar alternatieven. Uit wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat Mesitran sterk antibacterieel is op basis
van hyperosmose, lage pH waarde en het effect op oxidanten. Bijzonder is dat Mesitran tevens de aanmaak van
fibroblasten en keratinocyten stimuleert.

Afweging keuze van Mesitran boven andere honingproducten:

De Mesitran producten in vergelijk met andere honingproducten hebben het voordeel dat door toevoeging van
bijv. antioxidanten (vitaminen) de vrije zuurstofradicalen worden weggevangen (deze belemmeren de celgroei).
Bovendien zorgt de zeer zuivere Medilan als transportmedium voor de snellere inwerking van de superieure
eigenschappen van honing in de wond/huid. Mesitran zalf en Soft zijn tevens schimmeldodend. Uit onderzoek
is gebleken dat honingplusproducten een snellere genezing geven dan met honing alleen (1). De Mesitran
producten zijn gemaakt van zeer zuivere medicinale honing, zijn non-allergeen, zonder bijwerkingen en/of
neveneffecten.
De antibacteriële activiteit van Mesitran is o.a. aangetoond bij:

Antibacteriële activiteit van Mesitran (Soft)

Colony Forming Units/ml ( x104 )

De wondverbanden van Mesitran hebben alle functies in één product

174 705

Afweging keuze van Mesitran boven zilver:
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Combineren met een gaas-of nonwoven kompres:
Breng een ruime hoeveelheid aan op het kompres. Het gebruik van Mesitran zalf en Soft voorkomt dat het
kompres aan de wond verkleeft.

Mesitran Soft

Een gecontamineerde wond is een voorstadium van infectie. Behandel wonden met een verhoogd infectierisico
(bijv. ulcera, decubitus en brandwonden) preventief met een antibacterieel honingproduct. Geïnfecteerde wonden moeten gereinigd en antibacterieel worden behandeld om genezing mogelijk te maken. De belangrijkste
wondbacteriën zijn Staphyloccen en Pseudomonas. Voorkom dat contaminatie een infectie wordt.

Bron: ILS (UK), Juli 2009 - volgens Eur.Ph. IV 5.1.3 (test i.d. T021/14)

Combineren met een (post-operatieve) wondpleister:
Breng Mesitran zalf of Soft aan op de, bij voorkeur vochtdichte, wondpleister.

Bestelnummer afmeting/inhoud

Is er een infectie?
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Staphylococcen (MRSA/MSSA), Pseudomonas, Extended Spectrum BètaLactamase (ESBL), Enterococcen, Vancomycin Resistant Enterococci
Escherichia coli (E.Coli), Streptococci Mitis & Streptococcus Pneumoniae
Evenals de schimmels Candida Albicans en Aspergilles niger.

Staph. aureus
Ps. aeruginosa
E. Coli
C. albicans
A. niger
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Klinische onderzoeken onderschrijven het gunstige effect van honing (3) en Mesitran in het bijzonder. Bovendien is een veelvoud
aan gedetailleerd beschreven case studies beschikbaar. Voor vragen bel de Informatielijn wondbehandeling 0800 - 022 82 82.

wondcontactmateriaal

Mesitran Net
wondcontactmateriaal
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Kies de juiste wondbedekker

