Totaalconcept in Actief Wond Management
Het Wond Managementsysteem van BiologiQ bestaat uit
innovatieve bio-actieve oplossingen, gericht op het
stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het
lichaam en gebaseerd op een toenemend inzicht in de
biologie van de (complexe) wond.
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Steeds meer vraag naar

‘on the spot support’
van BiologiQ productspecialisten
De productspecialisten van
BiologiQ krijgen steeds meer
verzoeken van artsen en
wondverpleegkundigen om
‘op locatie’ mee te denken
over de beste behandelwijze
van individuele stagnerende
en/of complexe wonden.
Die locatie kan zowel het ziekenhuis of de (wond)polikliniek
zijn als –steeds vaker- bij de patiënt thuis. BiologiQ vervult
deze rol van ‘meeverplegend partner’ graag en ziet deze
vorm van ‘on the spot support’ als integraal onderdeel van
de dienstverlening aan behandelaars. Om dezelfde reden
worden hiervoor nooit kosten in rekening gebracht.
Dat deze service niet alleen in
een reële behoefte voorziet,
maar dat de kennis en kunde
ook hoog ‘in het veld’ worden
gewaardeerd, blijkt wel uit de
resultaten van een
klanttevredenheidsonderzoek dat BiologiQ in het najaar van
2011 verrichtte onder een selectie van klanten.
Op het punt ‘Advisering bij de behandeling van complexe
wonden’ scoorden de productspecialisten van BiologiQ een
gemiddeld waarderingscijfer van 9.

Wilt u kosteloos en vrijblijvend een behandeladvies van een
BiologiQ wondspecialist?
Neem dan contact op met de specialist voor uw regio,
of bel BiologiQ, telefoon 055 – 368 44 50.

Nieuw:
www.wondvraag.nl
Sinds kort heeft het online
BiologiQ vragenformulier ‘Stel uw wondvraag’ een eigen
URL: www.wondvraag.nl. Het is dus niet langer nodig om
het formulier te downloaden via de homepage van de
BiologiQ website.
Via www.wondvraag.nl kunnen artsen, (gespecialiseerde)
wondverpleegkundigen en andere behandelaars vragen over
moeilijk genezende of complexe wonden rechtstreeks
voorleggen aan de productspecialisten van BiologiQ.
Ingezonden vragenformulieren komen uitsluitend onder hun
ogen en worden als strikt vertrouwelijk behandeld. De
privacy van zowel de patiënt als de vraagsteller is dus
volledig gewaarborgd. Naast relevante patiëntgegevens als
leeftijd en geslacht kan per geval worden aangegeven om
welk type wond het gaat en hoe de wond is ontstaan. Ook
alle overige details die voor een juiste beoordeling van
belang zijn, kunnen worden opgegeven. Desgewenst kunnen
er zelfs foto’s van de wond worden meegezonden.
BiologiQ behandelt alle binnengekomen online
vragenformulieren met de grootste zorg en streeft ernaar
deze binnen 2 werkdagen te beantwoorden met een
behandelsuggestie op maat. Zo nodig neemt de betreffende
productspecialist van BiologiQ contact op met de vraagsteller
voor aanvullende informatie, of wordt ‘on the spot support’
aangeboden.

Proshield nu ook in
Spanje
Sinds maart van dit jaar
distribueert BiologiQ ook Proshield in Spanje.
BiologiQ heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met SDO Medical in Barcelona.
Die onderneming bestaat in de huidige vorm sinds 2007,
maar heeft een voorgeschiedenis van bijna 40 jaar op het
gebied van de verkoop van medische hulpmiddelen. SDO
Medical is gespecialiseerd in productoplossingen die hun
afnemers op het Iberische schiereiland een reële meerwaarde bieden. Proshield past uitstekend binnen deze visie.
Het Proshield systeem bestaat uit een cleanser (Proshield
Foam & Spray) en een siliconencrème (Proshield Plus) en is in
de praktijk zeer effectief bij het behandelen en voorkomen
van vochtletsel en decubituswonden (t/m graad 2).
Lees verder op de volgende pagina >
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Kenniscentrum www.BiologiQ.nl
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Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat
productinformatie, wetenschappelijke studies,
onderzoeksresultaten en andere relevante informatie
over alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.
Deze documentatie wordt voortdurend uitgebreid en
geactualiseerd.
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BiologiQ en partners
met grotere stand op
EWMA 2012
Aanwezig zijn op EWMA 2012, ‘the 22nd Conference of the
European Wound Management Association’, is voor
BiologiQ en haar partners zo belangrijk, dat het
oorspronkelijke standoppervlak nu is uitgebreid tot bijna
veertig vierkante meter.
BiologiQ deelt de stand met vier van haar toeleveranciers:

Bfactory

Revamil
Antibacteriële honingproducten
voor een snellere heling van acute,
chronische en geïnfecteerde
wonden.

Oculus

Dermacyn Wound Care
Bio-actieve, steriele en
bacteriedodende vloeistof voor het
reinigen en behandelen van moeilijk
genezende wonden; verbetert de
wondbedconditie.

Productspecialisten van BiologiQ zijn aanwezig om
aanvullende informatie en documentatie te verschaffen over
alle betrokken producten. Het EWMA congres vindt plaats
van 23 tot en met 25 mei 2012 in het Austria Center in
Wenen. Relaties van BiologiQ en haar partners die EWMA
bezoeken zijn van harte welkom op stand nummer 46.
Meer informatie over EWMA 2012 op www.ewma2012.org

Symposium- en congresagenda NL
__________________________________________________

10 Mei 2012

Biomonde

MDT madentherapie
Biochirurgische behandeling van
genecrotiseerde (geïnfecteerde)
wonden met behulp van steriele
maden.

__________________________________________________

Healthpoint

Wondsymposium, Brabantzorg, Eindhoven.
BiologiQ is vertegenwoordigd met het BiologiQ Wond
Management systeem.

10 Mei 2012
Symposium ‘Transmurale richtlijnen bij chronische
complexe wondzorg’
Sutfene en Sensire Thuiszorg. De Lunette, Zutphen.
BiologiQ is vertegenwoordigd met het BiologiQ Wond
Managementsysteem.

Proshield en Oasis
Proshield, voor de behandeling
en reiniging van de huid bij
vochtletsel en decubitus graad 2.

Oasis ondersteunt de natuurlijke
wondheling door aanvulling
van de ontbrekende Extra Cellulaire
Matrix (ECM).

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.

Bezoek onze website > www.BiologiQ.nl
met Kenniscentrum voor klinische studies en publicaties
Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality.
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