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Minder amputaties door tijdig
ontdekken onderhuidse ontsteking

BiologiQ introduceert infrarood
huidthermometer voor diabetici
Deze maand heeft BiologiQ de IR-10 infrarood
huidthermometer opgenomen in het leveringsprogramma.
Deze innovatieve thermometer is ontwikkeld om in een
vroeg stadium onderhuidse ontstekingen op te sporen bij
personen met diabetes en daardoor tijdig in te grijpen om
ulceraties in de voet (de beruchte 'diabetische voet') te
voorkomen.
De IR-10 kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan het
terugdringen van het aantal amputaties van tenen, voeten of
zelfs onderbenen bij diabetespatiënten. Een groot en
groeiend probleem, zoals de cijfers laten zien. Alleen al in
Nederland heeft bijna een miljoen mensen diabetes mellitus
en daar komen jaarlijks duizenden
patiënten bij. Naar schatting een kwart
miljoen Nederlanders heeft bovendien
diabetes zonder het nog te weten. Rond
de 15% van alle diabetespatiënten krijgt
vroeg of laat last van een ulcus. Dergelijke
voetwonden zijn niet alleen een grote
aanslag op de levenskwaliteit, maar leiden
bij 6 van de 1000 diabetespatiënten zelfs
tot een amputatie. De IR-10 kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de
preventie.

Van subjectieve naar objectieve thermometrie
Volgens de Internationale Diabetes Fedratie (IDF) is maar
liefst 85% van de indirect door diabetes veroorzaakte
amputaties te voorkomen door regelmatige en betrouwbare
voetcontroles. Tot nu toe wordt dit gedaan met de
achterkant van de hand, een zeer subjectieve en dus
onbetrouwbare controlemethode. In de praktijk worden de

meeste ulcera pas ontdekt na wondvorming, als het eigenlijk
al te laat is. Met de IR-10 infrarood huidthermometer meet
de zorgverlener de huidtemperatuur op zes verschillende
plaatsen in beide voeten. Dit gebeurt dus objectief en tot
tienden van een graad Celsius nauwkeurig.
Het is wetenschappelijk vastgesteld dat een temperatuurverschil van 2°C tussen beide voeten een betrouwbare
indicatie is van een onderhuidse ontsteking in de voet met
verhoging. Nog vóór deze de kans krijgt te ulcereren kunnen
er nog effectieve preventieve maatregelen worden
genomen. Inmiddels zijn alle leden van het BiologiQ team
uitgerust met een IR-10, om zo nodig assistentie te verlenen
in praktijksituaties. "Maar eigenlijk zou elke zorgverlener die
met (diabetische) wonden te maken heeft de IR-10 op zak
moeten hebben", is de mening van een zorgprofessional die
al ervaring opdeed met het apparaat.
Meer informatie over de IR-10 infrarood huidthermometer
vindt u op:
www.BiologiQ.nl > Preventie > IR-10 Huidthermometer,
of neem contact op met BiologiQ, telefoon: 055 - 368 44 50.

Nieuwe besteltijden
voor MDT
Madentherapie
Door gewijzigde productietijden bij Biomonde in Duitsland
(waar de kweek van de maden plaatsvindt), dienen
bestellingen voor Maggot Debridement Therapy (MDT)
vanaf 1 juni a.s. nu voor 11.30 ’s morgens bij ons binnen te
zijn.
Tevens kunnen er in verband met werkzaamheden in de
cleanroom van Biomonde van 30 mei tot en met 3 juni
(week 22) geen madenleveranties plaatsvinden.
Heeft u vragen over de levering van MDT maden, neemt u
dan contact op met BiologiQ, telefoon: 055 - 368 44 50.

BiologiQ aangesloten bij
Innovation Gateway
Sinds kort is BiologiQ aangesloten bij Innovation Gateway,
een initiatief van ontwikkelingsmaatschappij Oost
Nederland NV (Oost NV).
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de
provincies Gelderland en Overijssel versterkt dit orgaan door
Lees verder op de volgende pagina >
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… vervolg BiologiQ aangesloten bij Innovation Gateway
activiteiten en projecten de economie van Oost-Nederland
en bevordert het daarmee de werkgelegenheid. Daarbij ligt
een sterke focus op innovatie, reden waarom BiologiQ is
toegetreden. BiologiQ wordt onder meer genoemd op de
website www.innovationgateway.nl, die Oost NV op 20
januari van dit jaar lanceerde. De website is opgezet om
ondernemers te helpen snel en gericht zakenpartners te
lokaliseren dankzij gebruikmaking van Google Maps.
Bezoekers kunnen zoeken in het relatiebestand via steekwoorden, thema's, een 'tagcloud' of door eenvoudig over de
kaart te scrollen. Deze kaart biedt ook toegang tot bijzondere
deelverzamelingen op de gebieden waar de regio sterk in is:
voeding, gezondheid en technologie.
BiologiQ is opgenomen onder Life Sciences/Medical
devices/reconstructief/tissue engineering - biomaterials.

Nieuw:
Receptblokjes met instructies

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.

voor puntsgewijze gebruiksinstructies voor -naar keuzeDermacyn of Proshield.
Wilt u kosteloos de beschikking krijgen over receptblokjes,
neem dan contact op met de BiologiQ Product Specialist
voor uw regio of bel met BiologiQ: 055 - 368 44 50.

Mailing voor NOVO SkinPad
Op 9 mei j.l. verstuurde BiologiQ een mailing aan enkele
honderden vaatchirurgen, nurse practitioners en podotherapeuten over het nog relatief onbekende BiologiQ
product NOVO SkinPad. Het mailpakket bevatte dan ook niet
alleen de nieuwe productbrochure, maar ook een Scientific
Fact Sheet en een Clinical Fact Sheet. De NOVO SkinPad is
een additioneel wondbehandelingssysteem op basis van
Bio-Elektrische Stimulatie Therapie (BEST). Hiermee wordt de
van nature in wonden aanwezige microstroom gegenereerd,
die een belangrijke rol speelt bij het op gang brengen en
reguleren van allerlei processen die voor de wondheling van
vitaal belang zijn.
Meer informatie over NOVO vindt u op www.BiologiQ.nl

Dermacyn

Proshield
BiologiQ op EWMA en NOVW
Masterclass Debridement
BiologiQ zal volgende week vertegenwoordigd zijn op EWMA
2011 in Brussel, het 21e congres van de European Wound
Management Association. BiologiQ is aanwezig samen met
Oculus IS (Dermacyn Wound Care) en Bfactory (Revamil).
Op 7 juni a.s. is BiologiQ ook vertegenwoordigd bij de
Masterclass Debridement van het NOVW in het CineMec
theater in Ede. BiologiQ zal aanwezig zijn met onder meer
MDT Madentherapie, Dermacyn en Oxyzyme.

Om het zorgverleners gemakkelijker te maken BiologiQ
producten voor te schrijven heeft BiologiQ sinds kort handige
receptblokjes. Elk receptformulier bevat aan de ene zijde een
overzicht van zeven BiologiQ producten, compleet met
onmisbare bestelinformatie. Voorschrijvers hoeven hierop
per item slechts de gewenste hoeveelheid aan te geven en te
ondertekenen. Patiënten of (mantel)zorgers kunnen het kant
en klare recept dan afgeven aan hun apotheker.
Het gebruiksnut van de receptblokjes wordt nog vergroot
doordat de rugzijde van elk receptformulier is ingeruimd

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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