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Stopa cukrzycowa
Przykład terapii biochirurgicznej z użyciem larw Phaenicia sericata

Dlaczego warto zastosować terapię 
Biofenicia® w postaci opatrunku?

Wang i in. 2010. Orthopaedic Surgery, 2, 3: 201–206.

A
 Przed rozpoczęciem terapii

C
 16 dni po zakończeniu terapii z uży-

ciem larw. Brak wysięku. Widoczny 
rozrost tkanek w miejscu rany.

B
 4 dni po terapii larwalnej. 

    Widoczny wzrost żywej tkanki

D
 55 dni po zakończeniu terapii 

larwalnej. Zakażona rana 
całkowicie wygojona.

Bakterie
Eradykacja bakterii 
w tym MRSA

Biofilm
Usuwanie enzymatyczne

Siatka PET

Gąbka PVA

Nowa era opatrunków

Biomateriał

Siatka PET

Dzięki siateczce larwy nie wychodzą
poza opatrunek

Rana
Enzymatyczne usuwanie 
martwych tkanek

Fibroblasty
Migracja i proliferacja komórek
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Zapalenie kości i szpiku

Shermann et al 2001, 
Arch Phys Med Rehabil Vol 82, September 2001

Niegojąca się rana  u pacjenta diabetologicznego

 A
 76 letni pacjent 

 z zapaleniem kości 
 i szpiku podudzia

A  Niegojąca się rana prawej nogi  
u 56 letniego pacjenta 
diabetologicznego  
przed terapią larwalną

B Ten sam pacjent 48 godzin 
po zastosowaniu terapii larwalnej

C Ten sam pacjent miesiąc później. 
Rana zupełnie zagojona

A

C

B
 B

 Oczyszczanie rany 
 z użyciem larw 
 Phaenicia sericata 
 w postaci biobagu

 C
 Podudzie 

 po zastosowaniu  
terapii larwalnej

Za Cazander i in. 2009. 
Journal of Wound Technology, 5: 18-23.
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 A
 Pacjent z nekrozą ręki 

na skutek zakażenia 
meningokokami

 A
 98 letnia pacjentka  

z łuszczycą po 6 miesiącach 
konwencjonalnej terapii  

 B
Ta sama pacjentka 

po zastosowaniu larwoterapii. 
Widoczne całkowite oczyszczenie rany  

 C
Ta sama pacjentka 

po zakończeniu larwoterapii. 
Ból oraz nieprzyjemny zapach 

został całkowicie wyeliminowany. 
Widoczne wygojenie rany  

 B
 Ręka pacjenta  

w trakcie terapii  
z użyciem biobagu

 C
 Ręka pacjenta rok 

po zastosowaniu 
larwoterapii  
z użyciem biobagu

Sepsa ręki  spowodowana zakażeniem meningokokami Medycyna paliatywna  łuszczyca podudzia

Za Jukema i in. 2002. 
Clin Infect Dis; 35(12): 1566-71.

Za Steenvorde i in.2007. 
Am J Hosp Palliat Care; 24(4): 308-10.
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ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

Według „MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PROCEDUR MEDYCZNYCH” 
(ICD-9-CM wersja 5.19) larwoterapia objęta jest procedurą nr. 86.289. 
„Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania”

Biomantis sp. z o.o. 
to firma innowacyjna, mieszcząca się w Park Life Science Jagiellońskiego Centrum Innowacji 
w Krakowie. W nowoczesnym laboratorium  spełniającym najwyższe normy monitoringu 
mikrobiologicznego prowadzimy prace skoncentrowane na terapii trudno gojących się ran. 
Zajmujemy się rozpowszechnianiem biochirurgii będącej nowoczesną, bezpieczną 
i bardzo skuteczną metodą leczenia.

Dział Sprzedaży: tel.:  +48 728 834 940,  +48 728 849 505 

www.biomantis.pl     biuro@biomantis.pl 

zamówienia: 728-843-836


