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Revamil® Wound Care
Antibacteriële honing met constante enzymfactor
voor de behandeling van chronische en/of
geïnfecteerde wonden
Het gebruik van medicinale honing voor de behandeling
van chronische en/of geïnfecteerde wonden raakt steeds
meer ingeburgerd. Wellicht bent ook u één van die
gebruikers. Of nog niet, en overweegt u een honingproduct in te zetten.
Graag zetten wij de voordelen van Revamil Wound Care
voor u nog even op een rijtje:
•

Toepassing van Revamil met
Single Dose Unit.

Ideaal voor diepere wonden.

Totaalconcept in Wond Management
Het Wond Management Systeem van BiologiQ
biedt een veilig en effectief totaalconcept op
biotechnologische basis voor infectiebestrijding
en wondbehandeling.

100% Medicinale honing, geen

Revamil Wound
Dressing nu ook
in 10 x 20 cm.

toevoegingen
•

Geoptimaliseerd op enzymgehalte

•

Uiterst constant van kwaliteit

•

Slow release afgifte van waterstofperoxide garandeert een langdurige
werking

•

Snel wondherstel door combinatie van
vochtig wondmilieu, de antibacteriële
eigenschappen en anti-inflammatoire
werking

•

Revamil is een Nederlands product

Revamil Wound Care is geregistreerd en
wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Toedieningsvormen
Revamil is verkrijgbaar in de volgende applicaties:

Tube 18 gram.

Over BiologiQ
BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming
met innovatieve, Biotech oplossingen voor de
gezondheidszorg. BiologiQ streeft daarbij stelselmatig
naar kortere behandelingstijden en een betere kwaliteit
van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de
patiënt als de zorgverstrekker.

Tube
Single Dose Units
Wound Dressing
Wound Dressing

18 gram
12 spuitjes 2 gram
7 dressings 8 x 8 cm.
5 dressings 10 x 20 cm.
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Bezoek onze website: www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties
Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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