
hunajavalmisteet
edistykselliseen haavanhoitoon

Revamil haavanhoitosarja terveydenhuollon
ammattilaisille - sairaaloille, klinikoille, hoitajille

• Eurooppalainen tuotesarja
• Kontrolloiduissa olosuhteissa valmistettua hunajaa
• Hunajalla on haavan paranemisprosessia edistäviä
   antibakteerisia vaikutuksia
• Soveltuu laajasti monenlaisille haavoille
• Saatavilla laaja portfolio Revamil -tuotteita 
   potilaan yksilöllisiin tarpeisiin

Bfactory

Markkinoija Suomessa:

www.ilonioncare.fi
0500 806 801
info@ilonioncare.fi

Valmistaja:

Tavoitteemme:
Kohti monipuolisinta 

hunajatuotesarjaa
haavanhoidossa



www.ilonioncare.fi
0500 806 801
info@ilonioncare.fi

REVAMIL BALM 

Pintahaavojen ja vahingoittuneen ja ärtyneen ihon 
sekä haavan reunojen hoitoon.

Ainesosat: Arachis hypogaea (maapähkinä), 
Cera Alba (mehiläisvaha), Glyseryylioleaatti 
(emulgointiaine), Aqua (vesi), Mel (hunaja)
 
Vasta-aineet: hunaja-allergia. 
Huom! Maapähkinä ja valkoinen mehiläisva-
ha on jalostettu farmaseuttiseen käyttöön, 
joten ne eivät aiheuta allergiaa pähkinä- tai 
siitepölyallergisille. Vain jos potilaalla tie-
detään olevan allergiaa hunajan paikalliseen 
käyttöön, on käyttöä 
syytä välttää.

Koko: 15g tuubi

REVAMIL MELGINATE 

Erilaisten tihkuvien haavojen, esim. painehaavojen 
ja erilaisten haavaumien, infektoituneiden haavojen, 
leikkaus- ja sädehoidoista johtuvien haavojen sekä 
lievien palovammojen hoitoon.
Voi olla paikallaan jopa 2-3 
vuorokautta. Ohut mutta erittäin 
imukykyinen sidos.
 
Ainesosat: Voimakas M kalsium-
alginaattisidos, osittain kyllästetty 
100% hunajalla.
 
Vasta-aineet: hunaja-allergia

Koko: 5x5cm (5 kpl/pkt)

REVAMIL COLLAGEN 

Granuloivien haavojen, painehaavojen, laskimo-
peräisten ja diapeetikoilla esiintyvien jalan 
haavaumien, kroonisten ihohaavaumien ja äkillis-
ten, traumaattisten haavojen hoitoon.
Vaihdetaan vain noin 3-4 päivän välein. Tuote 
muuttuu haavan päällä geelimäiseksi, imee 
haavasta tihkuvaa nestettä ja irtoaa 
ajan myötä.
 
Ainesosat: M60% hevosen kollagee-
nia, 40% hunajaa.
 
Vasta-aineet: hunaja-allergia

Koko: 5x5cm (3 kpl/pkt)

REVAMIL WOUND DRESSING 

Erilaisten tihkuvien haavojen, esim. painehaavojen 
ja erilaisten haavaumien, infektoituneiden haavojen, 
leikkaus- ja sädehoidoista johtuvien haavojen sekä 
lievien palovammojen hoitoon.

Ainesosat: Polyasetaattineulos, kyllästetty 100% 
hunajalla.
 
Vasta-aineet: hunaja-allergia

Koot: 5x5cm(10 kpl/pkt)
           10x10cm(10 kpl/pkt)
           8x8 cm(7 kpl/pkt)
           10x20cm(5 kpl/pkt

ERITTÄIN PEHMEÄ 
NEULOS!

REVAMIL GEL 

Kroonisten, infektoituneiden ja äkillisten 
haavojen sekä lievien palovammojen hoitoon.

Ainesosat: Mel 100% (100% steriili haavan-
hoitohunaja).
 
Vasta-aineet: hunaja-allergia

Koko: 18g tuubi

REVAMIL GEL, SINGLE DOSE 

Sama tuote, kuin Revamil GEL, mutta 
pakattu kapeisiin kertakäyttöruiskui-
hin.

Ainesosat: Mel 100% (100% steriili 
haavanhoitohunaja).
 
Vasta-aineet: hunaja-allergia

Koko: 12kpl 2g ruiskua /ltk

PARAS VAIHTOEHTO 
ONKALOHAAVOILLE!


