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ایران فارمیس_ خط مشی کیفیت

از دیرباز تاکنون همواره مسئله درمان زخم یکی از مسائلی بوده که با زندگی مردم 
همراه بوده است. بر همین اساس درمانگران و متخصصین همواره بر آن بوده اند 
تا بتوانند با ابداع روش ها و محصوالت جدید، مطابق با پیشرفت تکنولوژی به 
آن سرعت بخشیده، از درد بیماران بکاهند و طول دوره درمان را کوتاهتر نمایند. 
شرکت ایران فارمیس نیز در سال 1358 با مشارکت افراد متخصص در علم پزشکی، 
داروسازی و همچنین بازرگانان با تجربه در این صنعت به جهت پوشش نیاز های 
درمانی و تامین سالمت افراد جامعه تاسیس و شروع به کار نمود. سیاست کیفی 
ایران فارمیس، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با هزینه بهینه و تحقق رضایت 

مشتریان است.
شرکت ایران فارمیس در راستای تحقق اهداف فوق، سیستم مدیریت کیفیت را 
بر اساس استانداردهایISO9001 و ISO13485 در سازمان پیاده سازی نموده 
است و خود را متعهـد به بهبود مستمر و رعایت کامل مقـررات و استاندارد های 

ایمنی محصوالت می داند. 
محصوالتی که در این کاتالوگ معرفی شده است، توسط شرکت ایران فارمیس  
به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Integra LifeSiences در ایران قابل 
ارائه می باشد. قابل ذکر است کمپانی Dermasciences متعلق به کمپانی 

Integra LifeSiences می باشد.     



زخم  بهبود  برای  که  است  ها  قرن  عسل 
استفاده مي شود. مدارکی مبني بر کاربردهاي 
نوشته هاي قدیمي-حدود  پزشکي عسل در 

4000 سال پیش- یافت شده است.
نوع   Integra LifeSciences کمپانی 
بهینه شده ای از عسل را به جامعه پزشکی ارائه 
آنتی  اثرات  دارای  که  است -مدی هانی-  کرده 
میکروبیال قوی بوده و از کلیه مضـرات موجود 

در عسل معمولی عاری می باشد. 
عسل به عنوان عاملي تاثیرگذار در درمان انواع 

زخم ها، سوختگي ها و ... کاربرد دارد.
از  پانسمان های مدی هانی  عسل موجود در 
شهد گل مانیوکا حاصل می شود که این گل 
یکی  روی  بر  نیوزلند،  در شرایط جوی کشور 
از انواع درختچه های چای لپتوسپرمـوم با نام 
لپتـوسپرمـوم اسکوپاریـوم می روید. در سراسر 
جهـان تنهـا عسل حاصـل از شهد این گـل 
دارای خواص ویژۀ  ضد میکروبی و ضد قارچی 

می باشد.

بر اساس تحقیقات انجام شده مهم ترین گونه عسل درمانی، جهت مدیریت و بهبود 
زخم های حاد و مزمن )سوختگی، دیابت، زخم بستر و ...( می باشد. 

 این عسل استخراج شده از شهد گیاه خاصی به نام لپتوسپرموم از رده  اسکوپاریوم 
می باشد که در استرالیا و نیوزلند یافت می شود.

فاکتور آنتی میکروبیال صد در صد طبیعـی )MGO متیل گالیوکسال( در عسـل 
لپتوسپرمـوم اسکوپاریـوم )مانیوکا( به میزان mg/kg 500 وجود دارد که در مقایسه با 

انواع عسل های مختلف از جمله عسل های طبی 50 برابر بیشتر می باشد.

به راحتی قابل استفاده می باشد.

کامال طبیعی است و از مواد صنعتی جهت ارتقاء اثر درمانی استفاده نشده است.

توسط اشعه گاما استریل شده بنابراین تمام خاصیت درمانی خود را اعمال می کند.

بعلت خاصیت اسموالریته باال، باعث برداشته شدن بافت مرده و پاکسازی بستر 
زخم می گردد. )دبریدمان اتولیتیک(

کشش اسمزی مدی هانی، مایع لنف را از بافت عمیق تر به سطح زخم می کشد 
و یک رطوبت ایده آل جهت درمان زخم فراهم می کند.

به کاهش pH زخم کمک کرده و در نتیجه موجب کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز و 
پروتئاز می شود. این امر باعث افزایش فعالیت فیبرو بالستی می شود.

تاريخچه مدي هاني

 )Manuka Honey( عسل لپتوسپرموم اسکوپاریوم
چیست؟

MEDIHONEY ویژگی های پانسمان های



فعالیت اسمزی و کاهش pH زخم

فعالیت اسمزی مدی هانی                        آماده سازی بستر زخم

تنظیمpH محیط زخم                        افزایش سرعت بهبودی زخم

کاهش pH زخم:



Nancy Chaiken, ANP-C, CWOCN Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL

Steven J. Kavros, DPM: Case #1 of 3 presented at 2008 Symposium of Advanced Wound Care

زخم فشاری

زخم پای دیابتی

بیمار 56 ساله با تاریخچه سندروم کمپارتمان ابدومینال، 
سیروز کبدی، پانکراتیت حاد، نارسایی قلبی و آنسفالوپاتی 
کبدی که دچار زخم بستر شده است. پانسمان انتخابی 
عسل طبی Medical Honey( % 100( و کلسیم 

آلژینات به همراه یک فوم )جاذب( می باشد.

تعویض پانسمان هر 48 ساعت یکبار می باشد.

 8.0 cm x 10.0 cm x 1.0 cm

 2.24 cm x 1.12 cm x 4.0 cm ترمیم زخم 

زخمی به ابعاد                                                با 
ترشحات متوسط، التهاب اطراف زخم و بافت اسالف 

چسبنده و منتشر در سطح

چهار ماه بعد

دو ماه بعد

زخمی نامنظم به ابعاد
با ترشحات زیاد همراه با اسالف

دارای  محیطی،  نوروپاتی  به  مبتال  ساله   68 بیمار 
نارسایی  و  ایسکمی مزمن  از جمله  داخلی  مشکالت 

کلیوی می باشد.
پانسمان   و  کلسیم  آلژینات  با   درمان  قبلی  روند  در 
حاوی کالژن انجام شده که موفقیت آمیز نبوده است.

پانسمان انتخابی آلژینات کلسیم عسل
)Medihoney Calcium Alginate( به همراه 

یک فوم )جاذب( می باشد.

تعویض پانسمان هر 48 ساعت یکبار می باشد. 

  MEDIHONEYموارد مصرف پانسمان های



Nancy Chaiken, ANP-C, CWOCN Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL

Nancy Chaiken, ANP-C, CWOCN Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL

پیودرما
گانگرونوزوم  

آرتریت روماتوئید

 10.0 cm x 9.0 cm x 0.2 cm

 8.0 cm x 8.0 cm x 1.0 cm

 3.0 cm x 2.5 cm x 0.1 cm

ترمیم زخم 

چهار ماه بعد

دو ماه بعد

زخمی به ابعاد
با ترشحات زیاد همراه با اسالف

بیمار 54 ساله مبتال به پیودرما گانگرونوزوم با تاریخچه 
زخم های متعدد در ناحیه پا به مدت دو سال می باشد. 
درمان قبلی بانداژ فشاری، کلسیم آلژینات، ماگوت تراپی، 
فشار منفی و کالژناز بوده که موفقیت آمیز نبوده است. 
در حالی که بیمار درمان دارویی ایمونوساپرسیو دریافت 
می کرده است پانسمان انتخابی پماد عسل طبی 100% 
)Medical Honey( به همراه کلسیم آلژینات و بانداژ 

فشاری مالیم می باشد.

تعویض پانسمان هر 48 ساعت یکبار می باشد.

چاقی،  روماتوئیـد،  آرتریت  دچـار  ساله   53 بیمـار 
نارسایی قلبی، هپاتیت c و کانسر ازوفاژیال می باشد.

از دو سال و نیم پیش دچار زخمی در ناحیه پا شده 
دار نقره  ترکیبات  از  قبلی  پانسمان  روند  در   است، 

پانسمان  است.  نبوده  آمیز  موفقیت  که  شده  استفاده 
 )Medical Honey( % 100انتخابی پماد عسل طبی 
به همراه کلسیم آلژینات و بانداژ فشاری مالیم می باشد.

تعویض پانسمان هر 48 ساعت یکبار می باشد.

  MEDIHONEY موارد مصرف پانسمان های

زخمی به ابعاد
با ترشحات بسیار کم

زخمی به ابعاد                                           در 
التهاب  بودار،  و  زیاد  ترشحات  با  پا  رویی  سطح 

اطراف زخم به همراه درد، بافت نکروز و اسالف



انواع محصوالت

دارای فرمول خاص، متشکل از 80% عسل لپتوسپرموم اسکوپاریوم )مانیوکا(، به همراه 20% ترکیب ژل 
موم با ویسکوزیته باال می باشد. به همین خاطر در حرارت بدن و ترشحات زخم ماندگاری باالیی داشته و 
به دبریدمان اتولیتیک کمک می کند. کاربرد آن بسیار آسان است و بدون ایجاد تروما از زخم جدا می شود.
نکته مهم: به دلیل وجود موم، در زخم های سینوسی و غیر قابل دسترس، بهتر است استفاده 

نشود.

موارد مصرف:
- درمان انواع زخم های حاد و مزمن

- جهت برداشتن بافت نکروز و اسالف موجود در زخم )بافت مرده(
- ترمیم زخم های سطحی

- زخم سوختگی

نکته:
* بدلیل وجود موم، در زخم های سینوسی و غیر قابل دسترس، نباید استفاده شود.

* با توجه به میزان اگزودا پانسمان ثانویه این محصول را انتخاب نمایید.

 :)Antimicrobial Medical Honey( 1- پماد عسل درمانی ضد میکروبی

	:)Antimicrobial Wound Gel(	میکروبی	ضد	درمانی	عسل	ژل	2-

 این محصول محتوی 100% عسل لپتوسپرموم اسکوپاریوم )مانیوکا( می باشد. این پانسمان که دارای
PH پایین و اسموالریته باال می باشد، با خاصیت آنتی میکروبیال باال در برابر طیف گسترده ای از 
سوش های مقاوم مانند MRSA ،VRE، قارچ ها و... به همراه حفظ رطوبت ایده آل محیط زخم، 

نقش موثری در بهبود زخم ایفا می کند. 
این محصول مناسب زخم های دهانی و سینوسی نیز می باشد. )بخصوص برای بیماران مبتال 

به سرطان و یا ضعف سیستم ایمنی(

موارد مصرف:
- زخم فشاري

- زخم پای دیابتي
- زخم عروقی

- زخم سوختگي درجه 1 و 2 
- محل دهنده و گیرنده پیوند پوست

- زخم تروماتیک و جراحي

نکته:
* کریستال های درمانی تلقیح شده در این عسل چنانچه به خوبی تکان داده نشود، نمایان می شود که جای نگرانی نیست. 

* از نگه داری پانسمان در جای خیلی سرد و یا گرم پرهیز کنید.
* در نواحی ناهموار جهت ابقاء محصول از گاز چرب استفاده کرده، سپس با توجه به میزان اگزودا پانسمان ثانویه را انتخاب نمایید.



انواع محصوالت

:)Barrier Cream( 3- کرم محافظ عسل درمانی  :)Antimicrobial Medical Honey( 1- پماد عسل درمانی ضد میکروبی

مرطـوب کننده آنتی میکـروبیـال با خاصیت محافظتـی در برابر خشکی پوست می باشد.
 این محصول محتوی30 % عسل آنتی میکروبیال مانیوکا، روغن نارگیل، عصاره گل بابونه آلمانی، 

    .E آلوئه ورا، روغن گل پامچال، ویتامین
بدون رنگ و اسانس، النولین، پارابن، استروئید و روغن معدنی

موارد مصرف:
- انواع مشکالت پوستی که با خشکی همراه است. 

 :)Derma Cream( 4- کرم مرطوب کننده عسل درمانی

نرم کننـده آنتـی میکروبیالـی که پوست را در برابر آسیب خیس خـوردگی محـافظت می کند.
 این محصول محتوی 30 % عسل آنتی میکروبیال مانیوکا، روغن نارگیل، عصاره گل بابونه آلمانی، 

آلوئه ورا، روغن گل پامچال، ویتامین E، سیلیکون و روغن سیلیکونی.     
بدون رنگ و اسانس، النولین، پارابن، استروئید و روغن معدنی

موارد مصرف:
- خشکی های ناشی از شستشوی مکرر دست                                                                                 

- راش و قرمزی پوست )ناشی از بی اختیاری و درماتیت( التهاب اطراف زخم در بیماران استراحت 
مطلق                                                                                    

- مناسب برای افراد با پوست حساس، کودکان و پوست صورت

نکته:
از  ابتدا  از پانسمان های ضد سیلیکونی استفاده کنند بهتر است  * در کسانی که می خواهند جهت پیشگیری از اسکار، 

محصول بریر عسل جهت آماده شدن پوست بهره برده و سپس از محصوالت با درجه سیلیکون باال استفاده شود.



انواع محصوالت

:)Calcium Apinate Dressing( 5-  پانسمان آلژینات عسل درمانی

:)Antimicrobial Honey Tulle Dressing( 6- گاز عسل درمانی
 گاز استریل سه الیه، از الیاف بافته شده، محتوی 85 %  عسل لپتوسپرموم اسکوپاریوم )مانیوکا( می باشد که جهت زخم های 

با ترشح کم و متوسط به کار می رود.

موارد مصرف:
- خراشیدگی ها  

- پوست های شکننده
- زخم های عفونی

- سوختگی ها

نکته:
* این پانسمان قابل برش است.

* با توجه به میزان اگزودا پانسمان ثانویه این محصول را انتخاب نمایید.

محتوی 95 % عسل لپتوسپرموم اسکوپاریوم )مانیوکا( به همراه آلژینات کلسیم می باشد. خاصیت ضد میکروبی عسل مانیوکا،  
بهبودی را تسریع می بخشد و در ضمن درد بیمار را هم کاهش می دهد.

جهت زخم های با ترشح متوسط تا زیاد به کار می رود.

موارد مصرف:
- زخم های عروقی )شریانی و وریدی(

- زخم های دیابتی                                                 
- زخم های فشاری

- قبل و بعد از درمان با فشار منفی

نکته:
* این پانسمان قابل برش است.

* با توجه به میزان اگزودا پانسمان ثانویه این محصول را انتخاب نمایید.
* با توجه به اینکه آلژینات عسل در تماس با اگزودا تبدیل به ژل می شود، این محصول باید کوچکتر از زخم بریده شود.

 



:)ALGICELL Ag( 7- آلژی سل نقره دار ضد میکروبی
آلژی سل نقره دار یکی دیگر از محصوالت کمپانی اینتگرا درماساینسز می باشد. این پانسمان از دسته کلسیم آلژینات ها 
همراه با ماده آنتی میکروبیال نقره است که محتوی 1/4 %  نقره بوده و اثر ضد میکروبی بر روی زخم دارد. آلژی سل 
نقره دار با ایجاد محیط مرطوب کنترل شده سرعت ترمیم زخم را در فاز های مختلف افزایش می دهد و به مرور با جذب 
ترشحات زخم پانسمـان به حالت ژل در می آید به همین خاطر، زمان تعویض پانسمان، بیمار دردی احساس نمی کند. این 
پانسمان باعث تسریع در ایجاد بافت گرانوله و پرشدن حفره زخم می شود و مناسب جهت کنترل عفونت موضعی است. 

ضمنا این محصول به صورت ورقه ای و نواری شکل قابل عرضه می باشد.

موارد مصرف:
- زخم های عفونی با ترشحات متوسط تا زیاد

- زخم های حفره ای و سطحی

نکته: 
* این پانسمان قابل برش است.

* استفاده این پانسمان بر روی تاندون و استخوان ممنوع است.
* نظر به اینکه آلژینات نقره در تماس با اگزودا تبدیل به ژل می شود، این محصول باید کوچکتر از زخم بریده شود.

عملکرد پنج گانه مدی هانی

MEDIHONEY®
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عدم ایجاد مقاومت باکتریایى،
تاثیر گذارى بر طیف وسیعى از میکرو ارگانیسم ها

از بین بردن
بوى بد زخم ضد التهاب

دبریدمانتقویت کننده سیستم ایمنى
PH اسیدى، خاصیت اسمزى

MEDIHONEY





MEDIHONEY® EVIDENCE 

About Kamaratos RCT

This study showed that diabetic foot wounds 
healed faster with honey )p< 0.05( than if 
dressed with conventional dressings.

Key points:
Faster healing with honey vs. saline gauze 
)p< 0.05(

Kamaratos AV, Tzirogiannis KN, Iraklianou SA, 
Panoutsopoulos GI, Kanellos IE, Melidonis AI. 
Manuka honey-impregnated dressings in the 
treatment of neuropathic diabetic foot ulcers. Int 
Wound J. 2012 ; 9: 1-7.

The Body of Evidence Supporting the Clinical Efficacy of MEDIHONEY® Dressings

There are over 160 pieces of evidence including 8 RCTs, 47 peer-reviewed published studies 
and papers and 105 posters and conference proceedings showing MEDIHONEY® is an effective 
product for promoting the removal of necrotic tissue and healing.

    Randomized Controlled Trials )RCT(

    Peer-Reviewed Published in vivo Studies and Papers

    Presented in vivo Posters and Conference Proceedings
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