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Revamil:
de eerste wondzalf/gel op basis van gestandaardiseerde
honing met een constante enzymfactor
Apeldoorn, april 2007. Het aantal patiënten met moeilijk genezende wonden neemt hand over hand toe door
o.a. vergrijzing en de toename van diabetes. Tegelijkertijd zijn wondinfecties steeds moeilijker te bestrijden
met antibiotica door de opkomst van resistente bacteriën (MRSA). Waar grote behoefte aan bestaat is een
wondproduct met antibacteriële bescherming dat het wondgenezingsproces bevordert, maar waartegen
geen resistentie kan worden opgebouwd. Zo'n product is Revamil® Wound Care van BiologiQ.
Doorbraak Universiteit van Wageningen

De antibacteriële werking van honing was al langer bekend. Het probleem was echter dat het natuurproduct
honing zeer wisselend van activiteit is. Als eerste is men er binnen de Universiteit van Wageningen in
geslaagd een honingtype te produceren van constante kwaliteit en reproduceerbare effectiviteit. Onder de
merknaam Revamil is deze honing nu beschikbaar voor medische toepassingen.
Antibacteriele bescherming, anti-inflammatoir en regeneratief

Revamil is een hydrofiele wondgel die geschikt is voor de behandeling van acute, chronische en
geïnfecteerde wonden, waaronder diabetische voetulcera en ulcus cruris. De combinatie van een vochtig
wondmilieu met de antibacteriële bescherming en ontstekingsremmende eigenschappen van Revamil
resulteren in een snel wondherstel. Revamil is veilig (ook voor diabetespatiënten), bevordert de
weefselregeneratie en geeft een langdurige antibacteriële bescherming. Revamil dressings worden vergoed
door de zorgverzekeraars en de gel is verkrijgbaar in tubes en Single Dose Units.
Voor uw informatie: bijgaand WCS-artikel

In bijgaand recent artikel uit het journal van de Woundcare Consultant Society (WCS) leest u meer over
honing als wondtherapie, verricht klinisch onderzoek en twee interessante casus. Neem voor meer
onderzoeksresultaten contact op met BiologiQ.
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.
Het Wond Managementsysteem van BiologiQ biedt een veilig en effectief totaalconcept van
bio-actieve producten en middelen op het gebied Infection Control, heling en sluiting binnen het
wondgenezingsproces.
Zie www.BiologiQ.nl voor meer informatie over het veilige Wond Managementsysteem van BiologiQ.
Contactpersoon bij BiologiQ: Hans Willemsen, Managing Partner. Telefoon 055 - 368 44 50
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