INFORMATIE

AdvaCyn: feiten en voordelen

•

Antibacteriële werking

•
•

Reinigt de wond

•

Bevordert een vochtig wondmilieu en daarmee
genezing

•

Bevat geen giftige of agressieve stoffen en is dus
100% veilig

voor gebruikers van

AdvaCyn Wound Care
®

Doodt bacteriën, sporen, virussen, schimmels en
biofilms

•

Is pH-neutraal, dus de huid wordt niet geïrriteerd

•

Kan goed worden gecombineerd met andere
wondbehandelingen

•

Kan ook preventief worden gebruikt

•

Werkt snel en met zichtbaar resultaat

•

Is gebruiksklaar én gebruiksvriendelijk

•

Is het meest effectieve wondbehandelingsproduct
in zijn soort

Wilt u meer weten over AdvaCyn?
Kijk op www.biologiq.nl

BiologiQ: het bedrijf achter AdvaCyn
AdvaCyn wordt gedistribueerd door BiologiQ, een
zelfstandig Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in
innovatieve productoplossingen voor de genezing
van complexe en/of stagnerende wonden.
In de visie van BiologiQ moeten deze producten
op bio-actieve wijze het eigen regeneratief vermogen
van het menselijk lichaam stimuleren en ondersteunen.
Daarbij staan welzijn en comfort van de patiënt op de
eerste plaats. Daarnaast probeert BiologiQ bij te dragen aan
lagere kosten voor de gezondheidszorg door effectievere
en meer kostenefficiënte oplossingen aan te bieden
op het gebied van de wondgenezing.

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing.

• AdvaCyn Vloeistof
Productie en CE-registratie
AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn® Gel worden geproduceerd door Sonoma
Pharmaceuticals/Oculus Technologies.
Of México S.A. de C.V. AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn® Gel zijn medisch
hulpmiddel, CE Klasse IIB goedgekeurd.
© 2018 BiologiQ. AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn® Gel zijn geregistreerde
handelsmerken van Sonoma Pharmaceuticals, Petaluma, California, U.S.A.

• AdvaCyn Vloeistof in sprayvorm
• AdvaCyn Gel
Heeft uw behandelaar AdvaCyn
voorgeschreven en verzorgt u (soms)
zelf uw wond?
Dan is deze informatie belangrijk voor u.
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Wat u moet weten over AdvaCyn
en wondgenezing
Uw behandelaar heeft AdvaCyn voorgeschreven
voor de behandeling van een wond. In deze folder
leest u wat AdvaCyn is en doet. Verzorgt u regelmatig zelf een wond? Dan leest u hoe u de verschillende AdvaCyn producten moet gebruiken.
Wat is AdvaCyn?
AdvaCyn is de merknaam van een aantal producten voor de
behandeling van wonden die niet of te langzaam genezen.
AdvaCyn wordt via een uniek elektrolyseproces gemaakt van
zuiver water en fysiologisch zout. De bio-actieve werking
is gebaseerd op de actieve stoffen natriumhypochloriet en
hypochloorzuur in een uiterst lage concentratie. Hypochloorzuur komt al van nature in het lichaam voor.

Wat doet AdvaCyn?
Het hypochloorzuur in AdvaCyn doodt bacteriën en andere
schadelijke eencellige micro-organismen doordat het hun
celwand aantast. De natriumhypochloriet reinigt de wond,
gaat ontstekingen tegen en is goed voor de doorbloeding.
AdvaCyn is daardoor een uitstekende wondbedvoorbereider.
Het helpt op drie manieren de wondgenezing weer op gang
te krijgen of te versnellen:
1. Antibacteriële werking: AdvaCyn doodt bacteriën,
schimmels, sporen, virussen en biofilms.
2. Ontstekingsremmend: AdvaCyn remt de ontwikkeling
van schadelijke mastcellen.
3. Weefselherstellend: AdvaCyn bevordert de aanmaak
van nieuw weefsel, nodig voor de wondsluiting.

Zo brengt u AdvaCyn aan

AdvaCyn Gel 120 gr.

Heeft uw behandelaar AdvaCyn voorgeschreven en met u
afgesproken dat u regelmatig zelf uw wond verzorgt?
Hier leest u per productsoort hoe AdvaCyn het best
aangebracht kan worden. Volg daarbij in de eerste plaats
de aanwijzingen van uw behandelaar.

AdvaCyn gel kan bij droge of matig vochtige wonden
rechtstreeks op of in de wond worden aangebracht.

AdvaCyn Vloeistof 500 ml
Bevochtig het wondgaas met AdvaCyn en plaats dit rechtstreeks op de wond. Laat dit bij elke verbandwissel 10 tot 15
minuten inwerken als wondbedvoorbereiding.
De wond hoeft na behandeling niet
gespoeld te worden.
Frequentie van aanbrengen
(In te vullen door behandelaar):

 éénmaal dagelijks
 tweemaal dagelijks
 driemaal dagelijks
of
 tweemaal per week
 driemaal per week

AdvaCyn Vloeistof in sprayvorm 250 ml
AdvaCyn spray is een wondbedvoorbereider. U kunt de
AdvaCyn spray rechtstreeks op de wond spuiten vanaf
10 à 15 centimeter afstand.
Frequentie van aanbrengen
(In te vullen door behandelaar):

 éénmaal dagelijks
 tweemaal dagelijks
 driemaal dagelijks
of
 tweemaal per week
 driemaal per week

Frequentie van aanbrengen
(In te vullen door behandelaar):

 éénmaal dagelijks
 tweemaal dagelijks
 driemaal dagelijks
of
 tweemaal per week
 driemaal per week

Hoe lang is AdvaCyn houdbaar?
Door het bijzondere productieproces is AdvaCyn uiterst
stabiel en daardoor tenminste 18 maanden houdbaar.
Geopende verpakkingen AdvaCyn zijn nog tot 60 dagen
te gebruiken.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend. Gebruikers beleven het
aanbrengen van AdvaCyn niet als pijnlijk. Wel kan een
enkele keer een licht prikkelend gevoel worden ervaren.
Dat kan worden verminderd door de AdvaCyn niet te koud
aan te brengen.
Mocht u toch een overgevoeligheidsreactie hebben of
andere klachten, neem dan direct contact op met uw
behandelaar.

