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Så hjälper du äldre anhöriga att behandla svårläkta sår 
naturligt med manukahonung 
 

 

Anhörigomsorgen ökar och det har blivit allt vanligare att hjälpa äldre närstående med 
medicinska insatser. För den som hjälper en anhörig med omläggning av sår kan det 
vara värdefullt att få information om behandling av svårläkta sår med hjälp av 
manukahonung. 

Anhörigomsorgen i Sverige ökar. Idag stödjer var femte person över 18 år kontinuerligt någon 
närstående, och de som hjälper anhöriga, ger dem mer hjälp idag än tidigare (enligt den 
senaste jämförelsen som gjorts). Vanligt är att ge praktisk hjälp, att sköta den äldres kontakter 
med vården, samt att ge sin anhörige extra tillsyn och umgänge. Men en tredjedel uppger 
också att de bistår med medicinska insatser, såsom omläggning av sår.* 

Manukahonung används i sjukvården för professionell sårbehandling av svårläkta sår. 
Honungen skapar en fuktig sårläkningsmiljö med ett lågt pH-värde där bakterier varken trivs 
eller kan föröka sig, och sockret i honungen drar ur skadad och död vävnad från sårbädden. 
Honungens antibakteriella effekt och dess unika förmåga att bryta ner bakterier (även 
antibiotikaresistenta) är vetenskapligt bevisad och empiriskt validerad efter sin långa tradition 
av användande världen över. 

MANUKA Fill sårsalva innehåller 100% medicinsk manukahonung med MGO halt 
(Methylglyoxal) på +350mg/kg. Det är individuellt hur lång tid det tar att läka ett svårläkt sår 
med manukahonung, men det är vanligt att se effekt av behandlingen efter två veckor. 
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Så lägger man om ett svårläkt sår med hjälp av MANUKA Fill sårsalva: 

1. Rengör såret och applicera MANUKA Fill sårsalva direkt på sårbädden. 

2. Använd superabsorberande förband (för sår som vätskar mycket) och absorptionsförband 
(för sår som vätskar mindre), förbanden kan vara med eller utan manukahonung. 

3. Håll koll på förbanden under sårbehandlingen. Beroende på hur mycket såret vätskar kan 
det vara nödvändigt att byta förband dagligen. Normalt är dock att byta var annan till var 
tredje dag. Om du använder förband med manukahonung, istället för att bara applicera 
MANUKA Fill, så utsöndrar förbandet manukahonung över tid och du behöver inte byta 
förband lika ofta. Det är dags att byta honungsimpregnerade förband när förbandet ändrar färg 
från gul/guldig till mer vitt/grått. Det indikerar att sårvätskan har spätt ut honungen. Om såret 
inte vätskar kan förbanden sitta upp till fem dagar innan de behöver bytas. 

4. När förbanden byts är det även dags att fylla på med mer MANUKA Fill över sårbädden. 

MANUKA Fill – Sårsalva med manukahonung som finns i två storlekar på apotek till ett 
rekommenderat pris om 169 kr för 42,5g och 109 kr för 14,2g. 

 

Andra rekommenderade produkter med medicinsk manukahonung som kan användas 
vid behandling av svårläkta sår: 

MANUKA Foam Air – Skumförband med manukahonung som finns att köpa på 
Sårcentralen* i paket om 10x10 cm för 900 kr. 

MANUKA IG – Acetatväv med manukahonung som finns att köpa på Sårcentralen i paket om 
10x12,5 cm för 800 kr. 

MANUKA IG MAX – Gasväv rikligt impregnerad med manukahonung finns att köpa på 
Sårcentralen i paket om 10x12,5 cm för 900 kr. 

 

För mer information, produktprover eller högupplösta bilder, kontakta: 

Marilyn Roseneld, presskontakt på Medfours kommunikationsbyrå Shomei  
E-post: marilyn.r@shomei.se 
Tel: 079-313 20 73 

Jonas Nobel, vd, Medfour 
E-post: jonas.nobel@medfour.se 
Tel: 070-947 11 32 
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Om manukahonung:  
MGO Manukahonung kommer från Nya Zeeland och är känd för sina unika egenskaper. Den 
nektar som används vid tillverkningen kommer från växten Manukas blommor. Det som gör 
manukahonung speciell är att den innehåller methylglyoxal (MGO), ett bioaktivt ämne som 
anses hindra bakterier från att fastna på celler. Ju högre MGO-värde, desto större effekt. 
Honungen har en lång historia och används över hela västvärlden för de egenskaper den 
tillskrivits och behållit. 

Om methylglyoxal: 
Methylglyoxal (MGO) är en antibakteriell kemisk förening med antiinflammatorisk effekt 
som hindrar bakterier från att fastna på mänskliga celler. I manukablomman finns ämnet 
Dihydroxyaceton, förkortat DHA. Bin som pollinerar manukablomman tar med sig DHA 
vilket i en kemisk förening blir till methylglyoxal. MGO Manukahonung i fast form finns 
sedan tidigare med tre olika halter av methylglyoxal; 100+, 300+ och 600+. Ju högre siffra, 
desto större antibakteriell effekt. 

Om Medfour: 
Medfour är en svensk distributör som erbjuder kunder marknadsledande varumärken för 
sårbehandling och superfood med manukahonung. Medfour har apotek, veterinärer, landsting 
och vårdgivare som kunder. Bolaget grundades 2015 och finns i Stockholm. Läs mer på 
www.medfour.se  
 
 
 
  


