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BiologiQ nu Europees
®
distributeur Proshield
®
en Oasis ECM
Onlangs benoemde Healthpoint Ltd,
de in Fort Worth (VS) gevestigde
biofarmaceutische research- en productieonderneming,
BiologiQ tot Europees distributeur voor Oasis en Proshield.
BiologiQ dankt deze benoeming onder meer aan de
voorlopersrol die het Nederlandse bedrijf speelde bij de
marketing en distributie van Oasis en Proshield in Nederland.
Oasis® Extra Cellulaire Matrix is een
weefselkopiërend biomateriaal, dat veel
meer effectieve wondmatrixbestanddelen
bevat dan bijvoorbeeld matrixen op
collageenbasis.
Het Proshield systeem omvat de producten Proshield Plus en
Proshield Foam & Spray Cleanser en kan zowel curatief als
preventief worden ingezet tegen huidbeschadiging als gevolg
van decubitus (t/m graad 2) en vochtletsel.
De eerste landen waarin BiologiQ voor Oasis en Proshield actief
is zijn België, Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittannië. In deze
landen werkt BiologiQ nauw samen met geselecteerde
partnerbedrijven.

BiologiQ en Oculus op 6e
International Symposium
Diabetic Foot
Op het zesde Internationale Symposium over de Diabetische
Voet is BiologiQ aanwezig samen met Oculus IS, producent van
Dermacyn Wound Care.
Het symposium wordt van woensdag 11 tot
en met zaterdag 14 mei gehouden in NH
Hotel Leeuwenhorst, Noordwijkerhout.
Traditiegetrouw komen hier alle medische
specialismen samen die betrokken zijn bij de
behandeling van patiënten met diabetische
voet. Het symposium trekt specialisten aan
van over de hele wereld en behandelt een
wijd scala van gerelateerde medische onderwerpen. Een van de
zestien geplande workshops is gewijd aan 'debridement en het
kiezen van de juiste wonddressing', een onderwerp waarbij
BiologiQ nauw is betrokken. Op de stand van BiologiQ en Oculus
zullen, naast Dermacyn Wound Care, ook andere producten en
therapieën uit het BiologiQ Wond Management Systeem
worden belicht. Zie www.diabeticfoot.nl voor meer informatie.

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 (chronische) wond.
BiologiQ biedt daarmee een welkome aanvulling op de
traditionele methoden van infectiebestrijding en
wondbehandeling.

MDT en BEST in VGN-tijdschrift
In de maart-uitgave van In dit Verband, het officiële tijdschrift
van de Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (VGN),
wordt uitgebreid aandacht besteed aan zowel de madentherapie (MDT) als de Bio-Elektrische Stimulatie Therapie
(BEST).
Het artikel over MDT is van de hand van Dr. Gwendolyn
Cazander, die hierin de belangrijkste resultaten van haar
promotie-onderzoek naar de werking van maden samenvat.
Maden 'eten' geen bacteriën, zoals vroeger wel werd gedacht.
De madenexcreten reduceren de antibioticaresistentie biofilms
van een aantal bacteriesoorten, remmen het aangeboren
immuunsysteem en bevorderen de genezing van geïnfecteerde
wonden.
Dr. H. Snijman legt in het tweede artikel uit hoe BEST werkt.
BEST herstelt bij chronische wonden de natuurlijke 'huidbatterij',
waarbij bio-elektrische stroompjes diverse sleutelprocessen
aansturen in de wondheling, met name de stimulatie van
fibroblasten, cellulaire migratie en neo-angiogenese.
BiologiQ is de enige leverancier van speciaal gekweekte maden
voor MDT in Nederland en distributeur van de Novo SkinPad,
waarmee patiënten met chronische wonden BEST kunnen
toepassen in de eigen thuissituatie.
Zie de links in de begeleidende E-mail voor deze artikelen of
raadpleeg ons kenniscentrum.

Dermacyn® Wound Care
langer houdbaar
Per 1 april 2011 zullen alle verpakkingen van
Dermacyn een houdbaarheidsdatum dragen van 18 maanden
na de productiedatum. Tot voor kort was de gehanteerde
houdbaarheid 12 maanden na de productiedatum. Voortgaand
onderzoek heeft echter aangetoond dat Dermacyn ook na 18
maanden nog stabiel en 100% effectief is. Voor de 'notified
body' was dit aanleiding groen licht te geven voor het invoeren
van de nieuwe -met vijftig procent verlengde- houdbaarheid.

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
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