
A készítmény természetes hatóanyagaival segíti 
a sebgyógyulást és a regenerációt, mely tisztán 
növényi eredetű, 100%-ban természetes.

A sebgyógyulás mindhárom fázisában 
hatékony segítséget nyújt.

Sebgyógyító kezelés

Tulajdonságai:   
gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, duzzanatcsökkentő, elősegíti a szövethidratációt, nyugtató 
hatású, segíti a nedvedző sebek gyógyulását,  szabályozza a seb felületén keletkező izzadmány 
mennyiségét és minőségét, elősegíti a granulációs szövet szaporodását és a hámosodást, gátolja a 
hegképződést, nincs szükség fertőtlenítő szerek használatára, valamint helyi antibiotikum kezelés-
re, lerövidítheti a szisztémás antibiotikus kezelést.

Használata az alábbi esetekben javasolt:
– felfekvéses fekélyek, 
–  vénás fekélyek, 
–  diabéteszes láb, 
–  bőrberepedések, 
–  benőtt körmök, 
–  égések, 
–  sipolyok, 
–  tályogok, 
–  traumás sérülések (fertőzöttek is), 
–  csonthártyáig hatoló szakított és zúzott sebek, 
–  radiodermatitis, 
–  műtéti sebek, 
–  aranyér, 
–  szennyezett horzsolt sebek, 
–  tetoválások utáni, ill. tetoválások eltávolítása utáni  

gyulladt bőrfelület, 
–  szúnyogcsípés, 
–  kiváló szúnyogriasztó (de erős, jellegzetes szagú készítmény), 
–  fagyás

Hogyan várható eredmény? Hogyan használjuk?
A különböző halmazállapotban (olaj, zselé, kenőcs, átitatott gézlap) és kiszerelésben (üveg, spray, tubus, 
cseppadagoló) kapható készítménnyel rendszeresen kell a sebet kezelni egészen a teljes gyógyulásig. 
A kötéscserét, mely történhet naponta, 2-4 naponta, vagy hetente, mindig a seb típusa, súlyossága, el-
helyezkedése határozza meg.  Ajánlott az olaj halmazállapotú készítmény használata, míg a sebtisztulás 
tart, ill. a granulációs szövetszaporulás megindulásáig. Javasolt az átitatott gézlapok használata is levedző, 
mélyebb sebek esetén. A zselé spray ill. kenőcs használata a hámosodás megindulásától javasolt.

Aktív hatóanyagok: Azadirachtin Hyperforin
 Neem fa termésének kivonata közönséges orbáncfű

Kizárólagos magyarországi importőr:
WQL MED Kft.

6724 Szeged, Kápolna u. 8.
Tel/Fax: +36 62 552 225
e-mail: wql@t-online.hu, 

www.wql.hu

Forgalmazóink:
WQL MED Kft.

valamint: 

Gyártó:
RI.MOS. s.r.l.
viale Gramsci, 29
Mirandola – Olaszország
www.rimos.com



Áttörő eredmények a klinikai sebkezelésben
Tisztán növényi eredetű, 100%-ban természetes

www.wql.hu www.rimos.comRI.MOS.
Disposable Medical Products

A HyperOil-ban levő Neem fa 

olaja klinikailag bizonyítottan 

nem képez filmréteget a seben. 

Ne tartson sipoly képződésétől!

Esetleírás: fekély a kéz tenyéri oldalán

Klinikai esettanulmányok:

Kiszerelési egységek:

0. nap 3 hét után

85 éves, nőbeteg.
Alzheimer kór, T.I.A.
Tolószék karfa okozta fekély a kéz belső felületén.
Kezelés Hyperoil® zselé sprayvel.
Kötés cseréje minden 4. napon.

Esetleírás: fekély a lábháton

70 éves, nőbeteg. 
Artériás betegség, érsebészi beavatkozás, hepatitis C, szív-
betegség.
Fekély a jobb lábháton (mélysége: 0,3 mm, kiterjedése: 
20 cm2), kialakulás: 7 hónappal korábban.
7 hónappal az érsebészi beavatkozás és 5 hónappal az auto-
log transzplantáció elvégzése után csak gyenge jelei mutat-
koznak a gyógyulásnak.
A felületi fekély tiszta, jelentős mennyiségű váladékkal, mely 
a kötés napi szintű cseréjét indokolja.
A Hyperoil®-lal átitatott gézlapokkal történő kezelés 14. napja 
után megfigyelhető a szövetek regenerációjának a megindu-
lása. A hámosodás 77 napig tartott. A teljes gyógyulás 120 
napot vett igénybe.

5 hónappal az autolog transz-
plantáció elvégzése után.

Teljes gyógyulás 120 nap után.

Sebgyógyító kezelés

Gyógyulási folyamat összehasonlítása időarányosan Hidrokolloid 
(HDC) vs Hyperoil®

(minden fekélyt figyelembe véve)


