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Over VetSupplies

Onze missie
VetSupplies heeft als doel de gezondheid van dieren te ondersteunen door hoogwaardige veterinaire diagnostische
producten, veterinaire dieetvoedingen, supplementen, accessoires en innovatieve oplossingen te leveren aan
dierenartsen.

Onze expertise
Onze focus ligt bij het leveren van kennis en ondersteuning aan dierenartsen, dierenprofessionals en diereneigenaren
van gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren, bij het gebruik van producten uit ons assortiment.

Onze mensen
zijn toegewijde adviseurs en onbetwiste autoriteiten binnen hun vakgebied met jarenlange ervaring op zowel academisch
als praktijkniveau.
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RapidSTATUSTM Tests

RapidSTATUS™ lateral flow tests zijn snelle, gemakkelijke en bovenal betrouwbare point-of-care tests om antigenen
of antilichamen te detecteren die worden geassocieerd met virale, bacteriële en parasitaire infecties bij dieren.
In navolging op het succes van de RapidSTATUS™ TiterTest™ Canine, heeft VetSupplies haar assortiment uitgebreid
met de RapidSTATUS™ TiterTest™ Feline (FPV) en enkele essentiële RapidSTATUS™ diagnostische tests die zich al
hebben bewezen in het buitenland.

•
•
•
•

RapidSTATUS™ Canine Parvovirus Antigen Test
RapidSTATUS™ Canine Giardia Antigen Test
RapidSTATUS™ Lyme Antibody Test
RapidSTATUS™ FeLV/FIV Combo Test
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RapidSTATUSTM Tests
RapidSTATUSTM TiterTestTM

RapidSTATUSTM TiterTestTM
Feline
RESULT
FPV Ab
mark relevant
result
SN Nr.
20A102

CPV

x

x

RESULT
CDV

x

Alle RapidSTATUS™ tests hebben een uitstekende sensitiviteit en
specificiteit en kunnen op kamertemperatuur worden bewaard. De
handige single- en multi-strip cassettes, stellen clinici in staat om op
meerdere ziekten tegelijkertijd te testen. Na slechts 3 eenvoudige
handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.

CAV-2

x

mark relevant
pos. neg. pos. neg. pos. neg.
result
SN Nr.
20A301

pos. neg.

CPV

Uitgebreide productinformatie vindt u op www.vetsupplies.eu

CDV

CAV

C

C

T

T

KENMERKEN

RapidSTATUSTM

Excellente sensiviteit & specificiteit
Resultaat in 10 minuten
Lange houdbaarheid
Geen koeling nodig
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RapidSTATUS™ TiterTest™ Canine
Canine Parvovirus / Canine Distempervirus / Canine Adenovirus Type 2 Antibody Test

Doos à 10 tests
Artikelnummer 100049
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum

RapidSTATUS™ TiterTest™ Canine is een snelle en accurate serologische lateral flow test voor detectie van
CPV, CDV en CAV-2 antilichamen bij de hond in serum, plasma of volbloed.
Na 3 eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.

Inhoud per testkit

10 testcassettes, 1 flesje buffer, 10 pipetten, stickers voor dierenpaspoort en een Engelstalige gebruiksaanwijzing.
Een uitgebreide Nederlandstalige handleiding is te downloaden op:
https://vetsupplies.eu/page/dierenartsen-rapidstatus-titertest-handleiding
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RapidSTATUS™ TiterTest™ Feline
Feline Panleukopenia Virus Antibody Test

Doos à 10 tests
Artikelnummer 100026
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum

RapidSTATUS™ TiterTest™ Feline is een snelle en accurate serologische lateral-flow test voor detectie van
FPV-antilichamen bij de kat in serum, plasma of anticoaguleerd volbloed.
Na enkele eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.
Gezien de nauwe verwantschap van het feline parvovirus aan canine parvovirus type 2, kan de test ook worden
ingezet bij de detectie van CPV-antilichamen bij de hond. De test is hiervoor niet geregistreerd. Omdat er geen
verband is tussen seropositiviteit voor FCV en FHV1 en bescherming en zowel de WSAVA VGG en de ABCD niet
aanbevelen om hierop te testen, zijn deze niet opgenomen in de test.

Inhoud per testkit

10 testcassettes, 1 flesje buffer, 10 pipetten, stickers voor dierenpaspoort en een Engelstalige gebruiksaanwijzing.
Een uitgebreide Nederlandstalige handleiding is te downloaden op:
https://vetsupplies.eu/page/dierenartsen-rapidstatus-titertest-handleiding
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RapidSTATUS™ Canine Parvovirus Antigen Test

Doos à 5 tests
Artikelnummer 100014
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum

RapidSTATUS™ Canine Parvovirus Antigen Test is ontwikkeld voor de snelle detectie van parvovirus-antigenen
in de ontlasting van honden.
Na enkele eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.
Gezien de nauwe verwantschap van het canine parvovirus type 2 aan feline parvovirus, blijkt het Good Veterinary
Practice om canine parvo sneltesten toe te passen in de diagnostiek van feline panleukopenie. De test is hiervoor
niet geregistreerd.
Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Februari 2018 Jaargang 143, Aflevering 2, “Betrouwbaarheid canine parvo sneltest bij feline
panleukopenie”, https://www.knmvd.nl/betrouwbaarheid-canine-parvo-sneltest-feline-panleukopenie

Inhoud per testkit

5 testcassettes, 5 flesjes buffer, 5 swabs en een Engelstalige gebruiksaanwijzing.
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RapidSTATUS™ Giardia Antigen Test

Doos à 5 tests
Artikelnummer 100028
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum

RapidSTATUS™ Giardia Antigen Test is ontwikkeld voor de snelle detectie van Giardia-antigenen in de ontlasting van honden en katten. Een positieve uitslag geeft aan dat het dier Giardia-cysten heeft binnengekregen of
mogelijk actief is geïnfecteerd en cysten in de ontlasting uitscheidt.
Na enkele eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.

Inhoud per testkit

5 testcassettes, 5 flesje buffer, 5 swabs en een Engelstalige gebruiksaanwijzing.
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RapidSTATUS™ Lyme Antibody Test

Doos à 10 tests
Artikelnummer 100007
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum

RapidSTATUS™ Lyme Antibody Test is ontwikkeld voor de kwalitatieve detectie van antilichamen tegen Borrelia
burgdorferi (Lyme) in serum, plasma of anticoaguleerd volbloed.
Na enkele eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.

Inhoud per testkit

10 testcassettes, 1 flesje buffer, 10 pipetten en een Engelstalige gebruiksaanwijzing.
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RapidSTATUS™ FeLV/FIV Combo Test

Doos à 10 tests
Artikelnummer 100046
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum

RapidSTATUS™ FeLV/FIV Combo Test is ontwikkeld voor de snelle en nauwkeurige detectie van Feline Leukemia
Virus-antigenen en Feline Immunodeficiency Virus-antilichamen in serum, plasma of anticoaguleerd volbloed.
Na enkele eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.
Na enkele eenvoudige handelingen is de uitslag al na 10 minuten bekend.

Inhoud per testkit

10 testcassettes, 1 flesje buffer, 10 pipetten en een Engelstalige gebruiksaanwijzing.
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R

Dé hoogwaardige rauwe, veterinaire voedingslijn

Compleet & uitgebalanceerd

Wetenschappelijk geformuleerd

Kwaliteit & veilgheid
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Energique Raw Veterinary Diets: Ook voor uw kliniek!
De allereerste compleet samengestelde en microbieel meest veilige rauwe, veterinaire voedingslijn voor honden en
katten is een feit. De Raw Veterinary Diets dieetvoedingslijn is uniek in kwaliteit, compleetheid en veiligheid en is
exclusief verkrijgbaar voor u, als dierenarts.
De recepturen zijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten geformuleerd door Dr. Esther-Hagen Plantinga,
dierenarts en Europees erkend specialist veterinaire diervoeding (ECVCN), zodat werkzaamheid en compleetheid
gegarandeerd zijn. Gecombineerd met de veilige manier van verwerking, maakt dit dat de Raw Veternary Diets
voedingslijn hét perfecte kwaliteitsproduct is voor uw klanten met specifieke dieet- en rauwvoerwensen voor hun
honden en/of katten. Verkrijgbaar voor honden in elke levensfase en honden en katten met een speciale voedingsbehoefte.

HPP: Veiligheid & verantwoordelijkheid
Alle Energique Raw Veterinary Diets producten zijn bewerkt met HPP (High Pressure Processing). HPP is een wetenschappelijk gevalideerde manier om pathogene bacteriën en wormeitjes in voeding af te doden. HPP wordt ook
veelvuldig ingezet om producten veilig te maken voor humane consumptie.
Een uitgebreide productbrochure en compendium kunt u bij ons opvragen. Afhankelijk van uw voorkeur ontvangt u
deze dan digitaal of per post.
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UW HOND IN BALANS

ALL LIFE BALANCE

✓
✓
✓
✓

Compleet samengestelde rauwvoeding
Voor pups, volwassen en senior honden
Zonder glutenbevattende granen
Met gevarieerd aanbod aan groenten

HYPOALLERGENIC

✓
✓
✓
✓

Vermindering van voedselintolerantie
Eend als primaire, dierlijke eiwitbron
Zonder glutenbevattende granen
Ook geschikt voor puppy’s!

HYPOALLERGENIC INSECT

✓
✓
✓
✓

Vermindering van voedselintolerantie
Buffalo worm als primaire, dierlijke eiwitbron
Samengesteld zonder granen
Ook geschikt voor puppy’s!

JOINT BALANCE

✓
✓
✓

Ondersteuning van de gewrichten
Verrijkt met natuurlijke EPA en DHA
Extra L-carnitine voor optimalisatie
van de vetverbranding

RENAL BALANCE

✓
✓
✓
✓

Ondersteuning van de nierfunctie
Uitstekende smakelijkheid
Verrijkt met natuurlijke EPA en DHA
Laag eiwit- en fosforgehalte

URINARY BALANCE

✓
✓
✓
✓

Vermindering van struvietsteenvorming
Laag fosfor- en magnesiumgehalte
Bewezen verzurend effect op de urine
Uitstekende smakelijkheid

WEIGHT BALANCE

✓
✓
✓
✓

Ondersteuning bij het afvallen
Gematigd vet-en energiegehalte
Extra vezels voor voldoende maagvulling
L-carnitine voor optimale vetverbranding
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URINARY BALANCE

ALL LIFE BALANCE
Een compleet geformuleerde onderhoudsvoeding voor honden van alle leeftijdscategorieën. Gebruik van hoogwaardige
en goed verteerbare eiwitbronnen in combinatie met een
gematigd calciumgehalte en optimale calcium : fosfor ratio
maken deze voeding ook bij uitstek geschikt voor puppy’s.

Een compleet geformuleerde dieetvoeding voor honden met
struviet urolithiasis. Bevat een gematigd magnesium- en fosfaatgehalte, en heeft een bewezen verzurende werking op de
urine om struviet te helpen voorkomen.

Een compleet geformuleerde dieetvoeding voor voedselovergevoelige honden op basis van eend als primaire bron van
dierlijk eiwit. Bijzonder aan dit product is dat het tevens geschikt is om in te zetten bij puppy’s die verdacht worden van
voedselovergevoeligheid.

Een compleet geformuleerde dieetvoeding voor honden met,
of gevoelig voor, overgewicht. Ondersteunt tevens regulering
van de suikerspiegel, en is door zijn rijkheid aan natuurlijke
voedingsvezels ook geschikt bij obstipatieklachten.

WEIGHT BALANCE

HYPOALLERGENIC

HYPOALLERGENIC INSECT
Een compleet geformuleerde dieetvoeding voor voedselovergevoelige honden op basis van buffalo worm als primaire
bron van dierlijk eiwit. Bijzonder aan dit product is dat het
een extra laag vetgehalte bevat, wat het tevens geschikt maakt
voor indicaties als hyperlipidemie en lymfangiëctasie.

JOINT BALANCE

MONO PROTEIN HORSE
Een compleet geformuleerde dieetvoeding voor honden met
osteoartritis. Verrijkt met EPA/DHA, gelatine hydrolysaat en
(natuurlijke bronnen van) glucosamine en chondroïtine sulfaat ter ondersteuning van de gewrichten.

RAW Mono Protein Horse is een zuiver vleesproduct op basis
van hoogwaardig paardenvlees. Het is een bacterieel veilig
rauwvleesproduct en is gegarandeerd vrij van toevoegingen
als oliën, groenten, koolhydraten, vitaminen, en mineralen.
Ideaal om in te zetten tijdens de eliminatiefase bij honden of
katten die verdacht worden van voedselovergevoelige klachten (zowel huid-, als maagdarm klachten).

Een compleet geformuleerde dieetvoeding voor honden met
verminderde nierfunctie. Door het verlaagd eiwit- en fosfaatgehalte wordt de nierfunctie ontlast, en de verhoogde
gehalten EPA/DHA helpen sclerosering van het nierweefsel te
verminderen.

RAW Monoprotein Balancer is een vitaminen- en mineralenpreparaat om in te zetten ter aanvulling van een zelfbereid dieet
ter diagnose of behandeling van voedselovergevoeligheid bij de
hond en/of kat. De samenstelling van dit product is optimaal
afgestemd om een basisdieet bestaande uit RAW Mono Protein
Horse te completeren tot een dagelijks toereikende maaltijd of
in te zetten als aanvulling bij zelfbereide voedingen.

RENAL BALANCE

Energique Raw Veterinary Diets zijn verkrijgbaar in worsten van 450 g.
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www.rawveterinarydiets.com

MONO PROTEIN BALANCER

Energique Knowledge & Support Centre
Om u en uw collega’s in het dagelijks gebruik van de RAW producten te ondersteunen vindt u op onze website een
Knowledge & Support Centre ingericht, dat exclusief te raadplegen is door praktiserende dierenartsen en paraveterinairen. Door verschillende online tools wordt het op patiëntniveau adviseren en combineren van de RAW-lijn
met de meest gebruikte veterinaire droogvoedingen eenvoudig gemaakt.
Daarnaast vindt u er het digitale compendium, prijslijsten, extra achtergrondinformatie over de producten en
verschillende columns van de hand van Dr. Esther Hagen-Plantinga die u helpen om feiten en fabels over voeding op
een leuke en educatieve manier met uw patiënt-eigenaren te bespreken. Aanmelden voor het Knowlegde & Support
Centre kan eenvoudig via: www.rawveterinarydiets.com/registreer

Extra online ondersteuning voor uw kliniek. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.
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WIST U DAT ESSENTIËLE OLIËN ZEER
EFFECTIEF ZIJN VOOR DIEREN?
WAAROM ARHOMANI?
Dieren zijn gevoeliger voor essentiële oliën
dan mensen, omdat hun reukvermogen beter
ontwikkeld is.
Arhomani heeft tien synergieën ontwikkeld
die betrekking hebben op tien verschillende
emoties of gemoedstoestanden die bij dieren
worden waargenomen.
Arhomani’s algemene doelstelling is maatschappelijk en neigt naar een “One Welfare” concept. Daarbij wordt
de relatie tussen positief dierenwelzijn, menselijk welzijn en het milieu erkend.

Onze wetenschappelijke adviseur Dr. Anouck Haverbeke, specialist in gedragsdiergeneeskunde
(EBVS© European Veterinary Specialist in Behavioural Medicine), ontwikkelde Arhomani’s
synergieën en doet wetenschappelijk onderzoek naar olfactorische verrijking bij dieren.
Anouck studeerde in 2001 af als dierenarts aan de Universiteit Gent (België) en verdedigde
haar proefschrift over het welzijn van paarden. Ze behaalde een doctoraat in ethologie aan de
Universiteit van Namen (België) in 2009. Resultaten van haar doctoraatsonderzoek toonden
aan dat positieve training het welzijn en de prestaties van militaire honden verbetert.
Sinds 2013 is Anouck lid van het European College in Animal Welfare and Behavioural
Medicine en werd hier in 2020 vicevoorzitter van.
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WAT IS DE WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING VAN ARHOMANI?
Arhomani beschouwt veterinaire olfactorische aromatherapie als een “opkomende wetenschap” (emerging
science). De eerste peer-reviewed publicaties hebben significante positieve resultaten opgeleverd:
-

Haverbeke A., Uccheddu S., Arnouts H., Sannen A., 2019.
A pilot study on behavioural responses of shelter dogs to olfactory enrichment.
Veterinary Science Research 1(1):29-34.

-

Uccheddu S., Mariti C., Sannen A., Vervaecke H., Arnout H., Gutierrez Rufo J., Gazzano A.,
Haverbeke A., 2018.
Behavioural and cortisol responses of shelter dogs to a cognitive bias test after olfactory
enrichment with essential oils.
Dog Behavior 2: 1-14.

ONZE SYNERGIEËN

SELF CONFIDENCE

COGNITIVE HEALTH

TRANSFORM

CALM DOWN

ARHOMANY

HARMONY

OPENNESS

SELF BALANCE

CONNECTIVE COMMUNICATION

CONCENTRATION
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SELF CONFIDENCE

Aanbevolen voor periodes van grote veranderingen in het leven van uw dier (tijdens de socialisatieperiode,
puberteit...) en bij plotselinge veranderingen (een verhuizing, transport, verandering in het huishouden, de
komst van een baby of een ander huisdier, naar een pension gaan).

TRANSFORM

Aanbevolen om fobieën, schokken, trauma’s of een moeilijk verleden van een dier aan te pakken. Transform
wordt in het bijzonder aanbevolen voor dieren die verlatingsangst vertonen of asieldieren.

CALM DOWN

Aanbevolen voor agressieve dieren om hun boosheid te verminderen en hun temperament te bedaren.

OPENNESS

Arhomani beveelt deze synergie aan tegen het verdriet van een dier na het verlies van een metgezel of
baasje. Deze synergie kan ook de baasjes helpen bij het verlies van hun lievelingsdier.

CONNECTIVE COMMUNICATION

Aanbevolen om de communicatie tussen baas en dier te verbeteren.

CONCENTRATION

Aanbevolen voor dieren tijdens hun werk of tijdens een competitie. Deze synergie verhoogt hun concentratievermogen en hun prestaties.

SELF BALANCE

Arhomani beveelt deze synergie aan voor dieren die een repetitief gedrag of chronische stress vertonen.

HARMONY

Deze algemene anti-stress synergie is effectief bij nerveuze, angstige of gestreste dieren. Arhomani raadt
deze synergie ook aan voor het creëren van een harmonieuze leefomgeving.

ARHOMANY

Voor dieren en hun baasjes die samen willen ontspannen. Zij zullen deze synergie enorm weten te waarderen.

COGNITIVE HEALTH

Verbetert het geheugen of de cognitieve functies. Belangrijke ondersteuning voor oudere dieren als preventie of aanvullende behandeling van het Cognitief Dysfunctie Syndroom.
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10 SYNERGIEËN - 10 EMOTIES - 10 OPLOSSINGEN

Te verkrijgen in Spray (30ml) of Diffuser (10ml).
NIEUW - Harmony Spray is ook beschikbaar voor dierenartsenpraktijken in 100ml..

Arhomani gebruikt voor haar synergieën uitsluitend E.O.B.B.D. gecertificeerde essentiële oliën van
therapeutische kwaliteit. Waar mogelijk en beschikbaar zijn deze van biologische oorsprong.

Wilt u meer weten over Arhomani en de inzetbaarheid van de synergiën? Vraag dan de uitgebreide productbrochure bij ons aan. Afhankelijk van uw voorkeur ontvangt u deze dan digitaal of per post.
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Medicinale Honingproducten
Tot op de dag van vandaag wordt pure honing succesvol ingezet voor de behandeling van wonden. Het gebruik van pure
honing is echter niet patiëntvriendelijk. Biochemicus Dr. Th. Postmes die verbonden was aan het Academisch Ziekenhuis
Maastricht, ontwikkelde op basis van honing een unieke zalf. Aangetoond is dat deze honingzalf opmerkelijke resultaten
geeft in wondbehandeling, zoals de antibacteriële en wondreinigende werking, de afname van de ontstekingsreactie, de
absorptie van veel wondvocht, het voorkomen van maceratie en de optimalisering van de wondgenezing.
L-Mesitran wondzorgproducten zijn veelzijdig en buitengewoon effectief in zowel de humane geneeskunde als diergeneeskunde. Ze helen niet alleen complexe wonden maar verwijderen ook biofilms van geïnfecteerde wonden,
waardoor de genezing sneller en efficiënter verloopt.
Het assortiment van L-Mesitran bestaat uit een reeks wondzorgproducten op basis van medicinale honing en wordt in
Maastricht geproduceerd (1, 2). Sinds 2002 heeft L-Mesitran Europese (CE) en Amerikaanse (FDA) goedkeuring en is het
geïntroduceerd voor zowel de humane als veterinaire markt. Inmiddels is L-Mesitran beschikbaar in meer dan 60 landen
over de hele wereld en heeft het zich ontwikkeld tot een toonaangevend merk. Tal van publicaties in internationale
peer reviewed journals zoals The Lancet, Antibiotics, Burns en Journal of Wound Care onderstrepen de effectiviteit en
veiligheid van de producten. De natuurlijke fysio-chemische eigenschappen van honing, zoals de lage pH, osmotische
activiteit, aanwezigheid van antimicrobiële moleculen en productie van waterstofperoxide zorgt voor breedspectrum
antimicrobiële activiteit, ook tegen multiresistente bacteriën. Daarnaast bevat het ook tal van mechanismen waardoor
wondgenezing wordt gestimuleerd, zoals het creëren van een vochtig wondmilieu, en stimulatie van autolytsiche
debridering, angiogenese en re-epithelialisatie.
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Onderzoek en ontwikkeling
Tijdens de ontwikkeling van L-Mesitran is er uitvoerig aandacht besteedt aan de optimalisatie van zowel de
antimicrobiële activiteit, stimulatie van wondgenezing en het praktische gebruik. De voor veterinair gebruik
geadviseerde L-Mesitran Soft bestaat zodoende uit 40% medicinale honing, hypoallergene lanoline, propyleenglycol,
PEG4000 en de vitames C en E. Deze combinatie is uiterst effectief en diverse studies tonen aan dat deze L-Mesitran
formulering vele malen effectiever is dan alleen de ruwe honing component (3-6). Veel andere op honing gebaseerde
producten bevatten pure honing (de meeste producten met manuka honing) waardoor het plakkerig is en lastig aan
te brengen. Andere producten die nog vaak in de praktijk worden ingezet, bevatten lagere concentraties honing (8)
waardoor de antimicrobiële effectiviteit en wondheling beperkter zijn. Recentelijk zijn er een paar vergelijkingsstudies
gepubliceerd waarin bevestigd wordt dat L-Mesitran een sterkere antimicrobiële effectiviteit heeft dan alle geteste
competitieve honingproducten. Dit werd verklaard doordat de supplementen die aan de honing zijn toegevoegd een
sterke synergistische activiteit vertoonden (6, 7). L-Mesitran onderscheidt zich door deze supplementen van alle
andere honingproducten.

Naast de antimicrobiële activiteit worden ook constant de klinische effecten beschreven en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Onlangs zijn er twee grote paardenstudies (randomized controlled trials) gepubliceerd
waaruit ook de profylactische activiteit van L-Mesitran wordt ondersteund. Na een eenmalige subcutane aanbrenging
van L-Mesitran bij scheurwonden was er significant meer complete wondgenezing en waren er significant minder
infecties (9). Ook na koliekoperaties leidde een eenmalige subcutane toediening van L-Mesitran tot significant minder
infecties (een afname van 32% naar 8%) (10).
L-Mesitran bestaat uit een reeks kwalitatief hoogwaardige producten die zowel antimicrobiële als wondgenezing
bevorderende activiteit bezit en kan daardoor ingezet worden bij alle soorten wonden, van complex, bedekt met biofilms, tot geïnfecteerd en oppervlakkig. Bovendien kan het gebruikt worden om infecties te voorkomen, ook
na chirurgische operaties.
Referenties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

https://l-mesitran.com/.
Hermanns R, Mateescu C, Thrasyvoulou A, Tananaki C, Wagener FADTG, Cremers NAJ. Defining the standards for medical grade honey.
Journal of Apicultural Research. 2020;59(2):125-35.
de Groot T, Janssen T, Faro D, Cremers NAJ, Chowdhary A, Meis JF. Antifungal Activity of a Medical-Grade Honey Formulation against
Candida auris. J Fungi (Basel). 2021;7(1).
Hermanns R, Cremers NAJ, Leeming JP, van der Werf ET. Sweet Relief: Determining the Antimicrobial Activity of Medical Grade Honey
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Veterinair gebruik L-Mesitran
Voor veterinair gebruik wordt L-Mesitran Soft wondgel
aanbevolen. Deze veroorzaakt geen prikkeling in de wond
terwijl L-Mesitran Ointment dat in enkele gevallen wel kan
geven. De producten van L-Mesitran zijn door dierenartsen
in te zetten als alternatief voor antibiotische therapieën.

De voordelen van L-Mesitran
Bestrijdt wondbacteriën, ook de antibioticaresistente bacteriën
Met behulp van L-Mesitran wordt de bacteriële concentratie in de wond onder controle gehouden, alsmede de MRSAen VRE-bacteriën. Dat betekent dat de wond niet steriel hoeft te worden. Door de concentratie van bacteriën te
beheersen, genezen wonden snel en succesvol.
Veilig gebruik zonder bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen, geen contra-indicaties, geen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de wondzalf,
wondgel en wondverbanden bekend. Geen allergische reacties of vertraging in de wondgenezing. Veilig, betrouwbaar
en uitvoerig onderzocht. Ook preventief antibacterieel toepasbaar.
Zekerheid over effectiviteit
Tal van onderzoeken hebben de effectiviteit aangetoond. Ook de snelheid van de antibacteriële werking en genezing is
van belang.
Voor alle wonden toepasbaar
Voor een breed indicatiegebied en alle fasen van wondgenezing is L-Mesitran wondzalf en/of wondgel te gebruiken.
De wondzalf en/of wondgel kan ook de wondbodem van diepe wonden gemakkelijk bereiken, reinigen en voor weefselherstel zorgen. De wondverbanden L-Mesitran Tulle en L-Mesitran Foam zijn geïmpregneerd met L-Mesitran Soft en
zijn ontwikkeld voor de behandeling van wonden, die weinig tot veel wondvocht afgeven.
Goed en gemakkelijk doseerbaar
Van de zalf of wondgel is maar heel weinig nodig voor een effectieve behandeling. Een dun laagje, is voldoende.
Eenmaal daags of eenmaal in de twee dagen verbandwisseling volstaat. L-Mesitran Soft wondgel kan in een
‘wondopvullende’ hoeveelheid worden aangebracht en afgedekt met een wondverband of wondpleister.
Kostenbesparend
Door de geringe hoeveelheid die nodig is voor gebruik en de lage prijs worden kosten bespaard.
Te combineren met alle wondverbanden
L-Mesitran wondzalf en/of wondgel combineren goed met alle wondverbanden, zoals gaas of non-woven kompressen,
wondpleisters, foamverbanden en alginaten en passen daardoor gemakkelijk in elk wondprotocol. De toevoeging van
de wondzalf aan andere wondverbanden zorgt er bovendien voor dat deze minder snel aan de wond hechten.
		
De L-Mesitran wondverbanden kunnen ook met de wondzalf en/of wondgel worden gecombineerd
			
voor de behandeling van necrose, beslag en diepere wonden.
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Eigenschappen L-Mesitran wondzalf / wondgel / wondverbanden
Een belangrijk voordeel van deze honingproducten is de combinatie van eigenschappen, die in andere zalven en
wondverbanden niet voorkomt;
Antibacteriële werking
L-Mesitran wondzalf en wondgel zijn werkzaam tegen een reeks van bacteriën en schimmels, zoals Staphylococcen,
Pseudomonas, E. coli, Streptococcen, antibioticaresistente bacteriën MRSA en VRE, Candida albicans en overige
schimmels en gisten. De honingzalf en wondgel zijn bacteriocide. Bovendien vangen de honingzalf en de wondgel
vrije zuurstofradicalen weg, die een optimale genezing in de weg staan.
Ontstekingsremmende werking
Onderzoek toont een verminderde ontsteking, verminderd oedeem, dalende vochtafscheiding aan en laat een
kalmerend effect in de wond en huid zien. Een voorbeeld daarvan is de direct afnemende blaarvorming bij 2e graads
brandwonden en daardoor afname van pijn en druk van het wondvocht.
Debriderende werking
De autolyse van necrotisch weefsel en beslag in de wond wordt gestimuleerd door activering van de lichaamseigen
enzymen en de osmotische werking van de honing. Wonden worden hierdoor snel gereinigd en gereedgemaakt
voor weefselherstel.
Stimulering van weefselgroei
Honing bevordert de vorming van zuiver en gezond granulatieweefsel en optimaliseert de epithelialisatie.
De angiogenese en groei van fibroblasten wordt gestimuleerd en zorgt voor meer zuurstof, waardoor de
weefselregeneratie wordt bevorderd. De lage pH-waarde (3 tot 4) zorgt er eveneens voor dat meer zuurstof wordt
vrijgegeven. Bovendien hebben de aminozuren, vitaminen en gemakkelijk opneembare suikers een positieve
invloed op de wondgenezing.
Geurneutraliserende werking
De onaangename wondgeur wordt veroorzaakt door afvalstoffen die bacteriën produceren. Door de snelle
antibacteriële werking van L-Mesitran neemt het aantal afvalstoffen af en verdwijnt de geur.
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Verpakkingsvormen:
Doosje met 10 sachets à 0,9 gram
Tube à 15 gram
Tube à 50 gram
Pot à 250 gram
Doos met 12 voorgevulde spuiten à 5 ml

L-Mesitran Soft wondgel
L-Mesitran Soft wondgel is speciaal ontwikkeld met het oog op gevoelige patiënten en veterinaire toepassingen.
L-Mesitran Soft wondgel bevat 40% medicinale honing en is de milde vorm van L-Mesitran Ointment die 48%
medicinale honing bevat. Hierdoor is het minder prikkelend in de wond en is het ook zeer geschikt voor het opvullen
van diepere wonden.
Voor de behandeling van (verontreinigde) chronische (oncologische) en/of acute wonden en 1e en 2e graads brandwonden. De gel zal diepe of oppervlakkige wonden debrideren en bacteriële kolonisatie verminderen. Een dunne laag
is al voldoende voor een optimaal effect. Een verbandwisseling eenmaal daags of eenmaal per twee dagen volstaat.
De gel zal niet met de wond verkleven.
L-Mesitran Soft wondgel bevat: 40% medicinale honing, hypoallergene lanoline (Medilan®), propyleenglycol, PEG 4000
en vitamine C & E.
Wanneer L-Mesitran Soft wondgel in contact komt met de wond, wordt er wondvocht onttrokken aan het omliggende
weefsel. Dit creëert een vochtig wondhelingsklimaat. Dit stimuleert wondheling door autolyse van necrose en
gedevitaliseerd weefsel, ondersteunt de wondbedvoorbereiding en bevordert epithelisatie.

Verschillen tussen L-Mesitran Soft wondgel en L-Mesitran Ointment wondzalf:
- De Soft wondgel is gemakkelijker smeerbaar, terwijl de Ointment wondzalf een compacte samenstelling heeft.
- De Soft wondgel kan in grote hoeveelheden worden aangebracht, terwijl de Ointment wondzalf dun dient te worden
aangebracht.
- De Soft wondgel is geschikt voor het opvullen van diepere wonden.
- De Soft wondgel veroorzaakt geen prikkeling in de wond, terwijl de Ointment wondzalf dat in enkele gevallen wel
kan geven.

L-Mesitran:
- Heeft antibacteriële eigenschappen.
- Verdunt geleidelijk en is gemakkelijk te verwijderen conform geldend wondprotocol.
- Voorkomt verkleving van het secundaire verband aan het wondbed.
- Door het gebruik van natuurproducten kan ieder lot variëren in kleur (geel - bruin), viscositeit en zichtbare
suikerkristallen bevatten. Dit beïnvloedt de effectiviteit en het gebruik niet.
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Verpakkingsvormen:
Tube à 20 gram
Tube à 50 gram

L-Mesitran Ointment wondzalf
L-Mesitran Ointment wondzalf is ontwikkeld voor de behandeling van (verontreinigde) chronische (oncologische)
en/of acute wonden en 1e en 2e graads brandwonden. De zalf zal diepe of oppervlakkige wonden debrideren en
bacteriële kolonisatie verminderen. Een dunne laag is al voldoende voor een optimaal effect. Een verbandwisseling
eenmaal daags of eenmaal per twee dagen volstaat. De zalf zal niet met de wond verkleven.
L-Mesitran Ointment wondzalf bevat: 48% medicinale honing, hypoallergene lanoline (Medilan®), zonnebloemolie,
levertraanolie, Calendula Officinalis, Aloë Barbadensis, vitamine C & E en zinkoxide.
Wanneer L-Mesitran wondzalf in contact komt met de wond, wordt er wondvocht onttrokken aan het omliggende
weefsel. Dit creëert een vochtig wondhelingsklimaat. Dit stimuleert wondheling door autolyse van necrose en
gedevitaliseerd weefsel, ondersteunt de wondbedvoorbereiding en bevordert epithelisatie.

L-Mesitran:
- Heeft antibacteriële eigenschappen.
- Verdunt geleidelijk en is gemakkelijk te verwijderen conform geldend wondprotocol.
- Voorkomt verkleving van het secundaire verband aan het wondbed.
- Door het gebruik van natuurproducten kan ieder lot variëren in kleur (geel - bruin), viscositeit en zichtbare
suikerkristallen bevatten. Dit beïnvloedt de effectiviteit en het gebruik niet.
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Verpakkingsvorm:
Doosje met 10 geïmpregneerde
Foam verbanden à 10 x 10 cm

L-Mesitran Foam
L-Mesitran Foam is een steriel niet-klevend hydrofiel polyurethaan schuimverband van ongeveer 3 mm dikte en is aan
één zijde geïmpregneerd met de gepatenteerde L-Mesitran Soft wondgel. Het schuimverband vormt een dempende
laag die de wond beschermt tegen mechanische belasting, wrijving, druk- en schuifkracht en kan wondvocht zeer
goed absorberen en vasthouden. L-Mesitran Foam creëert een regeneratieve omgeving en kan worden gebruikt bij de
behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden.
De L-Mesitran Soft wondgel bevat: 40% medicinale honing, hypoallergene lanoline (Medilan®), propyleenglycol, PEG
4000 en vitamine C & E.
Wanneer L-Mesitran Soft wondgel in contact komt met de wond, wordt er wondvocht onttrokken aan het omliggende
weefsel. Dit creëert een vochtig wondhelingsklimaat. Dit stimuleert wondheling door autolyse van necrose en
gedevitaliseerd weefsel, ondersteunt de wondbedvoorbereiding en bevordert epithelisatie. L-Mesitran heeft
antibacteriële eigenschappen.
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Verpakkingsvormen:
Doosje met 10 geïmpregneerde
Tulle verbanden à 10 x 10 cm
Rol à 5 meter x 10 cm geïmpregneerd Tulle verband

L-Mesitran Tulle
L-Mesitran Tulle is een niet klevend polyetheen verband geïmpregneerd met de gepatenteerde L-Mesitran Soft
wondgel. Voor de behandeling van acute of (verontreinigde) chronische wonden. L-Mesitran Tulle is eenvoudig en
eenmalig te gebruiken voor diepe en oppervlakkige wonden met kleine tot grotere hoeveelheden exsudaat. Het
synthetische gaas is geïmpregneerd met L-Mesitran Soft wondgel en heeft antibacteriële eigenschappen.
Het gaasverband debrideert en bevordert wondgenezing.
De L-Mesitran Soft wondgel bevat: 40% medicinale honing, hypoallergene lanoline (Medilan®), propyleenglycol, PEG
4000 en vitamine C & E.
Wanneer L-Mesitran Soft wondgel in contact komt met de wond, wordt er wondvocht onttrokken aan het omliggende weefsel. Dit creëert een vochtig wondhelingsklimaat. Dit stimuleert wondheling door autolyse van necrose
en gedevitaliseerd weefsel, ondersteunt de wondbedvoorbereiding en bevordert epithelisatie. L-Mesitran heeft
antibacteriële eigenschappen.

Voor meer productinformatie, case studies, (wetenschappelijke) achtergrondinformatie en informatieve video’s
verwijzen wij u graag naar:
www.vetsupplies.eu
www.mesitran.com
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Meer informatie of een presentatie of demonstratie bij u in de praktijk?
Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag!

VetSupplies B.V.

Energique B.V.

Hans van Brussel

+31 (0) 88 587 26 66

+31 (0) 513 57 11 91

+31 (0) 6 28 68 71 77
+32 (0) 485 11 68 96

info@vetsupplies.nl
www.vetsupplies.eu

info@rawveterinarydiets.com
www.rawveterinarydiets.com

hans@energique.nl
info@titertesten.nl
www.titertesten.nl

