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Principelle MATRIX :
het eerste gelverband dat zowel
hydrateert als absorbeert
Sinds februari 2010 heeft BiologiQ een compleet nieuw type
wondgelverband in het assortiment. Principelle Matrix® is
ontwikkeld volgens het principe van de biocompatibiliteit.
Het bevat namelijk een nagebouwd lichaamseigen enzym
(een zogenaamd 'pro-ionisch polymeer'), dat in chronische
en/of moeilijk genezende wonden de balans herstelt tussen
vochthoeveelheid, proteïnen, ionen en bacteriën.

Nog meer nieuwe BiologiQ brochures
Tegelijk met de nieuwe Principelle brochure brengt BiologiQ
nog twee nieuwe brochures uit: één over BiologiQ zelf en een
geactualiseerde productbrochure over het succesvolle
Proshield System.

Proshield® System
Dit compacte en zeer kosteneffectieve
systeem bestaat uit slechts twee
producten. Proshield Plus is een
vochtbarrièrecrème die zowel curatief als
preventief werkt tegen huidbeschadiging
als gevolg van doorliggen (t/m graad 2) en vochtletsel.
Proshield Foam & Spray Cleanser is een vochtinbrengend
reinigingsmiddel voor patiënten met incontinentieproblemen
en/of met een hoger risico op decubitus (t/m graad 2).

Principelle remt MMP’s
Principelle is een voor 30%
gehydrateerd copolymeer
wondverband dat bestaat uit
een polyurethaan barrièrelaag en een wondmatrixlaag.
De pro-ionische copolymeren in de matrix imiteren het gedrag
van sulpha-glycosaminoglycanen (HSG's). Deze zijn belangrijk
voor de wondgenezing, omdat ze de matrixmetalloproteïnases
(MMP's) remmen die de natuurlijke wondheling in de weg
kunnen staan. HSG's stabiliseren de groeifactoren en
cytokines, reguleren de proteases (inclusief de MMP's) en
moduleren de ontstekingsreactie.
Eerste reacties uit de praktijk positief

Uniek aan Principelle is dat dit het enige bio-actieve hydrogel
wondverband is dat zowel kan hydrateren als absorberen.
Daarmee combineert Principelle voor het eerst optimale
wondbedpreparatie en effectieve vochtbalans in één product.
Dat maakt Principelle geschikt voor uiteenlopende wondtypes
(droog/vochtig, wel of niet exsuderend) en alle fases in de
wondheling. Nog een voordeel van Principelle: de slimme
netstructuur voorkomt het lekken van exsudaat, wat het risico
op maceratie en geurvorming aanzienlijk verkleint. Omdat
Principelle de zenuwuiteinden inbedt ervaren patiënten
bovendien een lagere pijnbeleving.
Alvorens over te gaan tot de officiële introductie van
Principelle heeft BiologiQ meer dan een half jaar ervaring
opgedaan met het product in de praktijk. De bevindingen
waren dermate positief, dat Principelle nu landelijk wordt
geïntroduceerd, met onder meer een nieuwe
productbrochure.

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

Uit de
brochure:
resultaat
na 2 dagen
gebruik
Proshield Plus

BiologiQ: Eén heldere visie. Eén totaalconcept. Eén samenhangend aanbod.
In de algemene brochure leest u meer over de visie op het
Actieve Wond Management Systeem
van BiologiQ en het kwaliteitsbeleid.
Daarnaast geeft de brochure een
volledig overzicht van het actuele
productgamma. Ook zijn bij de
verschillende productomschrijvingen
meteen de laatste inzichten verwerkt:
regelmatig zijn de baanbrekende producten
van BiologiQ onderwerp van academisch onderzoek.
Mail ons als u de nieuwe BiologiQ brochure en/of de Proshield
en Principelle brochure wilt ontvangen, of kijk op BiologiQ.nl

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.
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