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Bij Larval of Maggot Debridement Therapy (LDT/MDT) worden 

laboratoriumgekweekte, steriele maden van de groene vleesvlieg

(Lucilia sericata) gebruikt voor het biochirurgisch debridement van

necrotische en/of geïnfecteerde wonden. De madenex- en secreten

hebben een remmende invloed op het menselijk complement-

systeem, wat de ontstekingsreactie vermindert. Daarna bevordert

LDT de angiogenese en versnelt het de wondgenezing. LDT kan 

een alternatief bieden voor chirurgisch debridement en antibiotica. 

De maden   kunnen los (‘free range’) worden ingezet of in BioBags. 

Biologisch alternatief voor chirurgisch 
debridement en antibiotica

Complementair systeem van wondgenezingsproducten

LDT Madentherapie

• Biologisch debridement  

• Triggert en versnelt granulatie

• Bevordert angiogenese

• Ook effectief tegen biofilms

AdvaCyn oplossing en gel zijn supergeoxideerde producten voor

het bio-actief debridement, irrigeren, bevochtigen en reinigen van

acute en complexe wonden, al dan niet geïnfecteerd. In de wond

verlaagt AdvaCyn de bacteriële belasting (ook door afbraak van

biofilms) en draagt het bij aan een vochtig wondmilieu. Het ont-

stekingsremmend en anti-allergeen effect van AdvaCyn versnelt 

de wondgenezing. AdvaCyn kan goed worden gecombineerd met

andere therapieën, met name als vloeistof bij negatieve drukthera-

pie. Hiervoor is AdvaCyn leverbaar in een speciale infusiefles.

Bio-actieve, steriele en bacteriedodende vloeistof voor wondbed-
preparatie en de behandeling van stagnerende/complexe wondenAdvaCyn® Wound Care

3-voudige werking

• Bacteriedodend

• Ontstekingsremmend

• Actieve weefselregeneratie

Nanogen wordt vervaardigd uit plantaardig materiaal en is speciaal

ontwikkeld om de heling te stimuleren van al dan niet geïnfecteerde

wonden. Nanogen herstelt de balans in de wond en stimuleert de 

vorming van collageen dat vervolgens fibroblasten activeert. Het 

activeert NK (natural killer) cellen ter ondersteuning van het immuun-

systeem. Herstel van de extracellulaire matrix bevordert de migratie

van keratinocyten, wat het genezingsproces bespoedigt. Nanogen is

leverbaar in meerdere formaten sheets (Aktiv) en in gelvorm (Aktigel). 

100% natuurlijke dressings en gel voor snellere
genezing van stagnerende en complexe wonden

Nanogen Aktiv en Nanogen Aktigel

• Herstelt de natuurlijke ECM

• Reinigt de wond

• Stimuleert collageenvorming, 
celmigratie en epithelialisatie

• Kan tot 7 dagen in situ blijven

Primaire indicatie  Geïnfecteerde en niet geïnfecteerde wonden in de granulatiefase. Nanogen Aktigel is tevens inzetbaar in de 

epithelialisatiefase.

Primaire indicatie  Diabetische ulcera, decubituswonden, dehiscente chirurgische wonden, veneuze beenulcera  .

Primaire indicatie  Genecrotiseerde en/of geïnfecteerde (stagnerende) wonden, profylactisch bij acute (trauma)wonden.



Steriele wonddressings bestaande uit twee hydrogel sheets. 

Door deze op de wond met elkaar in contact te brengen komt een

geavanceerd biochemisch proces op gang, dat de zuurstofbalans 

in de wond herstelt. Oxyzyme en Iodozyme hebben een sterk 

antibacterieel effect, bevorderen een blijvend vochtig wond-

milieu en zorgen voor autolytisch debridement. Al deze factoren 

stimuleren en ondersteunen de natuurlijke wondgenezing.

Tweecomponenten wonddressings voor verhoogde 
zuurstoftoevoer en gedoseerde jodiumafgifteOxyzyme™    en Iodozyme™

• Remt bacteriegroei

• Autolytisch debridement

• Ondersteunt regeneratief proces

• Bevordert granulatie en 
epithelialisatie

Revamil honing is van reproduceerbare kwaliteit, met een 

constante, hoge enzymfactor. Door contact met wondvocht 

triggert Revamil de geleidelijke afgifte van kleine hoeveelheden

waterstofperoxide. In combinatie met de lage pH en lage water-

activiteit zorgt dit voor langdurige antibacteriële bescherming.

Daarnaast bevat Revamil als enige medicinale honing Bee

defensin-1, een snel werkende bactericide. De antibacteriële en 

hydrofiele eigenschappen bevorderen een vochtig wondmilieu 

en natuurlijke heling, zonder risico op resistentie. 

Revamil is leverbaar in drie productcategorieën:

Honingproducten met langdurige antibacteriële beschermingRevamil®

Primaire indicatie  Geïnfecteerde, (sterk) exsuderende wonden.

Primaire indicatie Niet geïnfecteerde/exsuderende, stagnerende

wonden. Ook inzetbaar als lokaal hemostaticum.

Granulox is een hemoglobineoplossing in sprayflacon om hypoxie 

in de wond tegen te gaan. De hemoglobine van zoogdierlijke oor-

sprong fungeert als ‘zuurstofcarrier’. De hemoglobine bindt zuurstof

uit de omgeving en brengt in de wond een continu proces van

zuurstofdiffusie op gang, dat tot 72 uur kan aanhouden. Daarbij

heft Granulox de barrièrewerking op van eventueel wondexsudaat.

Granulox stimuleert en accelereert de wondgenezing vanaf de 

proliferatiefase en is zowel zelfstandig als in combinatie met 

andere therapieën inzetbaar. 

Hemoglobinespray bestrijdt hypoxie in de wondGranulox®

Primaire indicatie  Stagnerende wonden en ulcera.

• Zuurstofdiffusie door de wond

• Breed en eenvoudig inzetbaar

• Kostenefficënt: tot 50% snellere 
wondheling

• Lagere overall behandelkosten

Revamil® Wound Care

Primaire indicatie (Stagnerende) ulcera, acute, geïnfecteerde  

wonden, lichte brandwonden.

Honing-geïmpregneerd alginaat wondverband

• Hoog absorptievermogen

• Langdurige antibacteriële bescherming

• Blijvend vochtig wondmilieu

• ‘Eiland-impregnering’ voorkomt 
wondrandmaceratie

Wondgel en Wound Dressing

• Werkt ontstekingsremmend

• Creëert vochtig wondmilieu

• Bevordert weefselregeneratie

• Versnelt de wondgenezing

Wondverband van collageen met honingimpregnaat

• Langdurige antibacteriële bescherming

• Lost op in de wond door gelvorming

• Bevordert weefselherstel

• Reduceert inflammatierisico

Primaire indicatie  Oxyzyme: stagnerende droge en vochtige wonden. Iodozyme: (sterk) geïnfecteerde wonden (Iodyzyme 

genereert meer jodium). 

Revamil® Collagen

Revamil® Melginate



BioPad bestaat uit zuiver Type I collageen, zonder toevoeging

van vulstoffen en vrij van allergenen. BioPad bevordert de

aanmaak en structurering van nieuwe collageenvezels en 

granulatieweefsel. Het stimuleert debridement en weefsel-

vorming en draagt bij aan een vochtig wondmilieu, waarin

heling op natuurlijke wijze gestimuleerd wordt. BioSpray

heeft dezelfde werking als BioPad, maar dan in poedervorm

voor laagdrempelige applicatie via sprayflacon. BioPad en

BioSpray zijn effectief tijdens alle fases van de wondgenezing

door de dubbele mechanische en biologische werking. 

Wonddressing en spray op collageenbasis met 
mechanische én biologische werkingBioPad    ® en BioSpray®

• Platform voor nieuwe weefselvorming

• Beschermt tegen infectie

• Stimuleert granulatie

•       Activeert bloedplaatjes en 
andere stollingsfactoren

Primaire indicatie  Niet geïnfecteerde, stagnerende en acute wonden. 

Balance is een wondverband op basis van Aquafilament®

technologie, ontwikkeld om de verstoorde wondgenezing in

stagnerende wonden weer op gang te brengen. De oorzaak 

is vaak een teveel aan proteasen en vrije radicalen. Balance 

doorbreekt de vicieuze cirkel door proteasen en vrije radicalen

terug te dringen. Daardoor krijgen de natuurlijke groeifacto-

ren weer de kans hun werk te doen en kan de extracellulaire 

matrix (ECM) zich herstellen. Zo creëert Balance de noodzake-

lijke condities voor het fysiologische genezingsproces.

Sterk absorberend en vochtregulerend aquafilament wondverbandBalance®

    

Primaire indicatie  Infectievrije acute en chronische droge wonden; licht tot matig exsuderende wonden.

• Reduceert proteasen en  
vrije radicalen

• Handhaaft optimaal 
vochtig wondmilieu

• Reduceert bacteriële belasting

• Kostenefficiënt door lage 
verbandwisselfrequentie

Het Kenniscentrum op www.BiologiQ.nl

Voor elk product in het aanbod van BiologiQ vindt u in het Kenniscentrum op onze website 
aanvullende productinformatie, wetenschappelijke studies, onderzoeksresultaten

en andere relevante documentatie.

Biofix fixatiefoam geeft een gelijkmatige uitwisseling van water-

damp en zuurstof van binnenuit en is ondoorlaatbaar voor 

micro-organismen en vocht van buitenaf  (MVTR: 840g/m2/24u). 

De foam is licht absorberend, waardoor het in staat is om 

doorlekkend exsudaat (wondvocht) van het primaire verband te 

absorberen. Biofix is elastisch en kan zo de vormen van het

lichaam volgen. Op rol verkrijgbaar en op maat knipbaar.

Semipermeabel PU foam ter fixatie van primaire wondverbandenBiofix®

    

Primaire indicatie Voor gebruik op vochtige wondverbanden.

• Absorbeert doorlekkend exsudaat 
van het primaire wondverband

• Ondoorlaatbaar voor micro-organismen en
vocht van buitenaf

• Zeer elastisch, is op maat knipbaar

• Latexvrij, huidvriendelijke 
hypoallergene kleefstof



    Het BiologiQ productassortiment bestrijkt het totale wondgamma en alle fases van wondgenezing. 
Van nat tot droog, van necrotisch tot geïnfecteerd, en van preventief tot curatief. 

   Totaalconcept in bio-Actief Wond Management
Leidende criteria bij de ontwikkeling van het BiologiQ productaanbod zijn bewezen werkzaamheid, 

kostenefficiëntie, kortere behandeltijden en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. 
Daarnaast biedt BiologiQ een totaalconcept in wondmanagement door zoveel mogelijk 

productoplossingen te selecteren die onderling complementair zijn. 

Een compleet systeem voor de behandeling en preventie van 
incontinentieletsel, decubitus* en overig vochtletsel

Aldanex®

WONDWIJZER

Aldanex® Skin Protectant en Skin & Incontinent Cleanser 
Het Aldanex systeem bestaat uit Aldanex Skin & Incontinent
Cleanser, een vochtinbrengend huidreinigingsmiddel en Aldanex
Skin Protectant, een beschermende crème op siliconenbasis.
Aldanex is bedoeld voor de dagelijkse verzorging van inconti-
nente patiënten en vergelijkbare groepen. De twee Aldanex
producten vormen samen een perfect op elkaar afgestemd
verzorgingssysteem, maar kunnen ook afzonderlijk worden
gebruikt. Het Aldanex systeem draagt bovendien bij aan hydra-
tatie van de huid en het handhaven van een vochtig (wond)
milieu. Dit is noodzakelijk om de huid in optimale conditie te
houden aangezien deze door het vochtletsel uitdroogt.                         
* tot en met categorie 2

Primaire indicatie Behandeling én preventie van Incontinence Associated Dermatitis (IAD), decubituswonden, intertrigo,

luieruitslag en oppervlakkige huidbeschadiging.

• Voorkomt vochtletsel

• Vermindert de gevolgen 
van druk- en schuifkrachten

• Beschermt gezonde en 
beschadigde huid

• Bevordert huidherstel NIEUW!
Cleanser
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AdvaCyn® Wound Care
16001028 Vloeistof 250 ml. 1 sprayflacon
15347311 Vloeistof 500 ml. 1 flacon 
15031853 Vloeistof 5.000 ml. 1 flacon
16001036 Vloeistof 990 ml. 1 infusiefles 
16001060 Gel 120 gram 1 flacon 

Nanogen
16008545 Wound Dressing 3 x 3 cm. 10 stuks
16008553 Wound Dressing 5 x 5 cm. 10 stuks
16008634 Wound Dressing 8 x 8 cm. 5 stuks
16008642 Wound Dressing 10 x 10 cm. 5 stuks
16008650 Wound Dressing 10 x 20 cm. 5 stuks
16008707 Gel 15 gram 1 flacon
16008715 Gel 90 gram 1 flacon 

Revamil®    
15616649 Wound Dressing 5 x 5 cm.            10 stuks
15289877 Wound Dressing 8 x 8 cm. 7 stuks
15545903 Wound Dressing 10 x 20 cm. 5 stuks
15073475 Single Dose Unit 2 gram 12 units
14934426 Gel 18 gram 1 tube
15382346  Balm 15 gram 1 tube
15922421 Melginate 10 x 10 cm. 5 stuks
16005678 Collagen 5 x 5 cm. 3 stuks

Oxyzyme™ en Iodozyme™

15673073 Oxyzyme 5 x 6,5 cm. 10 stuks
16107950 Oxyzyme 10 x 10 cm. 5 stuks
16107969 Iodozyme 10 x 10 cm. 5 stuks

Granulox® Hemoglobine
16180372 Wondspray 6 ml. 1 sprayflacon
15941957 Wondspray 12 ml. 1 sprayflacon

   BioPad® en BioSpray®

15481301 BioPad 5 x 5 cm. 3 dressings
15720918 BioPad 10 x 10 cm. 5 dressings
15720926 BioPad 10 x 15 cm. 5 dressings
15481328 BioSpray 75 ml.          1 sprayflacon 

Balance® Aquafilament
15768147 Wondverband 5 x 5 cm. 10 stuks
15768163 Wondverband 10 x 15 cm. 10 stuks

Biofix® PU Fixatiefoam
16159187 Absorberend

secundair verband 2 mtr. x 15 cm. 1 rol

Aldanex®

16017331 Siliconencrème 85 gram 1 tube
15983064 Siliconencrème 115 gram  1 tube
16213238 Cleanser 237 ml.  1 sprayflacon

LDT Madentherapie / Biochirurgie
Op aanvraag

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie  
BiologiQ producten kunnen worden besteld bij apotheker, 
medische groothandel of bij BiologiQ: 
tel. (055) 368 44 60, fax (055) 368 44 66, e-mail: info@BiologiQ.nl
Zie www.BiologiQ.nl voor de actuele vergoedingsstatus.

Raadpleeg altijd de bijsluiter van onze producten.

Z-Index registratienummers

BiologiQ: vernieuwend in wondgenezing.
BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming, die opereert vanuit de visie dat de toekomst 
van de wondzorg ligt in innovatieve, bio-actieve productoplossingen. Deze moeten gericht zijn op het 

stimuleren en ondersteunen van het eigen regeneratief vermogen van het menselijk lichaam en gebaseerd 
op de laatste inzichten in de biologie van de (complexe) wond. Als bijdrage aan de vereiste 

kostenbeheersing in de gezondheidszorg streeft BiologiQ er tevens naar effectievere en economisch 
meer verantwoorde alternatieven te bieden op het gebied van de wondzorg.

Dit alles met respect voor milieu, mens en maatschappij.  

www.BiologiQ.nl
© BiologiQ 2016   . BiologiQ® is een  geregistreerd  handelsmerk.


