balm

Wound Dressing

Descrição do Produto
Revamil® Balm é produzido a partir de uma pomada neutra combinada com mel de grau médico puro.
O mel do Revamil® Balm contém níveis elevados de enzimas do mel, como a glicose oxidase. Em ambiente húmido, esta
enzima produz baixos níveis de peróxido de hidrogénio. A elevada concentração em açúcar de mel facilita a junção da
humidade da ferida com o Revamil® Balm, formando deste modo uma camada intermédia entre a ferida e o mel, o que
proporciona uma proteção antibacteriana.
O Revamil® Balm não contém quaisquer resíduos de pesticidas, herbicidas, conservantes ou outros componentes
conhecidos por causar reações alérgicas.

Descrição do Produto
Revamil® Wound Dressing é um penso para feridas, impregnado com mel puro
produzido sob condições controladas. Este processo de produção controlado
garante a ausência de resíduos de produtos nocivos, sendo garantidos os
elevados níveis de qualidade.
Revamil® Wound Dressing contém uma elevada percentagem de enzimas de
mel, como por exemplo a glicose oxidase. A ação das enzimas assegura uma
proteção prolongada antibacteriana, e para além disso, este penso não adere
ao leito da ferida.

Composição
Pomada neutra com mel 100% puro e controlado em tubo de 15 g, esterilizado.
Características diferenciadoras
Melhoria da pele peri-lesional
Ideal para a fase final do tratamento da ferida
Indicações
Revamil® Balm é adequado para o tratamento de feridas superficiais, tais como arranhões e escoriações, podendo ser
utilizado em qualquer grupo etário.
Revamil ® Balm é apropriado tanto no tratamento de feridas profissional, como uma pomada para os primeiros socorros
domésticos.

Composição
Poliacetato impregnado com mel 100% puro e controlado, disponíveis nos tamanhos 5×5 cm, 8×8 cm e 10×20 cm,
esterilizado.
Características diferenciadoras
Função de longa duração, higiénico e não adere à ferida.
Indicações
O Revamil® Wound Dressing é recomendado para o tratamento de diferentes tipos de feridas, tais como escaras e
diferentes tipos de úlceras, feridas infetadas, feridas agudas, feridas oncológicas e queimaduras de primeiro e segundo
grau.

gel

Collagen

Descrição do Produto
Revamil® Gel é um gel para feridas que consiste em mel puro, produzido sob condições controladas.
O mel utilizado para produzir o Revamil® Gel contém níveis elevados de enzimas do mel, como a glicose oxidase. A
elevada concentração de açúcar do mel associada à humidade presente no leito da ferida dá origem à formação de uma
película protetora de invasão bacteriana.
O processo de produção controlado e cuidadoso garante que o Revamil Gel não contém quaisquer resíduos de
pesticidas, mantendo os níveis de qualidade.

Descrição do Produto
O Revamil® Collagen é constituído por colagénio heterólogo de cavalo do tipo I,
adicionado de mel puro, sob a forma de almofadas esponjosas, liofilizadas e
esterilizadas, facilmente adaptáveis às áreas de aplicação. O colagénio atua
como um suporte mecânico e catalisador para a migração dos fibroblastos e o crescimento do
tecido de granulação, fornecendo o suporte necessário para a regeneração natural dérmica.

Composição
Mel 100% puro e controlado em tubo de 18g, esterilizado.
Características diferenciadoras
Cria um ambiente húmido para a ferida
Proteção antibacteriana
Indicações
O Revamil® Gel destina-se ao tratamento de feridas crónicas (escaras e diferentes tipos de úlceras), feridas infetadas,
feridas agudas, feridas oncológicas após cirurgia, feridas oncológicas induzidas por radiação e queimaduras de primeiro
e segundo grau.

Composição
Colagénio de cavalo com a adição de mel 100% puro e controlado, disponível no tamanho 5×5 cm esterilizado.
Características diferenciadoras
Estimula a granulação e menor probabilidade de infeção.
Indicações
O Revamil® Collagen é indicado para o tratamento de lesões cutâneas de diferentes etiologias, tais como úlceras
crónicas e agudas da pele difíceis de cicatrizar, úlceras venosas e diabéticas, úlceras de pressão, feridas infetadas,
feridas oncológicas e queimaduras de primeiro e segundo grau; o produto é também usado em cirurgia vascular
reconstrutiva, cirurgia vascular, cirurgia da carótida, cirurgia abdominal e ginecológica, ortopedia, traumatologia e em
odontologia, como suporte ao processo fisiológico de cicatrização de feridas. Hemostático local e para os primeiros
socorros para controlar o sangramento capilar. Não obstante as suas excelentes propriedades hemostáticas, o produto
não deve substituir a ligadura ou procedimentos de compressão direta em caso de sangramentos elevados.

Melginate
Descrição do Produto
Revamil® Melginate consiste num penso de alginato de cálcio impregnado com
mel puro produzido sob condições controladas.
Quando o Revamil® Melginate é aplicado em feridas com exsudação, forma-se um
gel por absorção do fluido da ferida que protege a mesma contra a maceração.
Devido às propriedades do alginato que é aplicado, isto é, o alginato é rapidamente
gelificado, não é dispersível e mantém uma elevada integridade na humidade, o gel de alginato
cobre a ferida e mantém um ambiente húmido da mesma. O penso de alginato impregnado com mel, antes e
depois de gelificação, protege a ferida contra a entrada de bactérias. O gel facilita a troca do curativo, dado que não
adere à ferida, e não permanecem quaisquer resíduos após a sua remoção.
Composição
Alginato impregnado com mel 100% puro e controlado, disponível no tamanho 10×10 cm, esterilizado.

Indicações
O Revamil® Melginate impregnado com mel é indicado para o tratamento de diferentes tipos de feridas exsudativas,
incluindo escaras e diferentes tipos de úlceras, feridas infetadas, feridas oncológicas induzidas por cirurgia e radiação
e queimaduras de primeiro e segundo grau.

REVAMIL®
GEL 18g

REVAMIL®
PENSO

REVAMIL®
ALGINATO

• Função de longa
duração
• Higiénico
• Não adere à ferida

• Gere a humidade
da ferida
• Previne a
maceração da ferida

REVAMIL®
COLAGÉNEO

REVAMIL®
BÁLSAMO

Feridas profundas,
estagnadas
Feridas exsudativas
Feridas superficiais
Feridas necróticas infetadas

Porquê, que produto escolher?

• Ambiente húmido
• Proteção
antibacteriana

• Estimula a granulação • Melhora da pele
peri lesional
• Menor probabilidade
de infeções
• Ideal para a fase final
do tratamento da
ferida

Morada / Address
Rua de Cidres 1473 / 4455-442 Perafita, Matosinhos / Portugal
[T] +351 229 429 520 [F] +351 221 454 396
WWW.DOCWORLD.PT

CONCEBIDO COM MEL 100% PURO
Produtos desenvolvidos à base de mel puro e de grau médico
para o tratamento de feridas agudas e crónicas, adequado
para as diferentes fases do tratamento.

Benefícios

Características diferenciadoras
Gere a humidade da ferida e previne a maceração da ferida.

TIPO DE FERIDAS
REVAMIL®

Tratamento de feridas

• Estimulação da regeneração dos tecidos
• Proteção bacteriana eficaz e duradoura
• Controlo do mau odor
• Não alergénico, isento de toxicidade
• Higiénico e seguro
• Cientificamente comprovado

