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Nieuw én vergoed: Revamil 
Melginate 5 x 5 cm. 
 
Sinds kort is Revamil® Melginate 
wondverband ook leverbaar in het 
formaat 5 x 5 cm. Inmiddels heeft 
de Expertgroep ZN Verbandhulp-
middelen bepaald dat het nieuwe 
formaat voor vergoeding in 
aanmerking komt. Revamil 
Melginate was tot nu toe alleen 
beschikbaar als 10 x 10 cm 
wondverband, dat al vergoed wordt 
door de zorgverzekeraars. 

Minder verspilling 

Met het nieuwe formaat komen BiologiQ en fabrikant 
Bfactory tegemoet aan verzoeken van gebruikers om een 
kleinere maat dressing. BiologiQ directeur Hans Willemsen: 
“Als het productietechnisch en bedrijfseconomisch ook maar 
enigszins haalbaar is, komen we aan een dergelijke vraag uit 
de markt altijd graag tegemoet. Met het nieuwe formaat 
hopen we tevens weer een bijdrage te kunnen leveren aan 
de strijd tegen de verspilling van kostbare medische 
hulpmiddelen. Voor kleinere wonden is 10 x 10 cm soms 
onnodig groot. In de praktijk nemen wondbehandelaars dan 
nogal eens hun toevlucht tot op maat knippen. Kan het 
overtollige wondverband niet direct worden gebruikt, dat 
moet het weggegooid worden. Zonde, natuurlijk, en niet 
duurzaam.” 

Eilandimpregnatie 
Revamil Melginate is een sterk 
wondverband vervaardigd van 
natuurlijke alginaatvezels.  
Het is op innovatieve wijze 
geïmpregneerd met Revamil 
medicinale honing. Alleen het middendeel van het 
wondverband is geïmpregneerd, een ruime marge rondom 
niet. Deze ‘eilandimpregnatie’ biedt twee voordelen: een 
relatief hoge absorptiecapaciteit en een verlaagd risico op 
maceratie van de wondranden door verweking. Revamil  

 

 

 

 

 

 

 
Melginate is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
exsuderende wonden. De onder gecontroleerde 
omstandigheden geproduceerde Revamil honing geeft een 
langdurige antibacteriële bescherming, waardoor Revamil 
Melginate infecties bestrijdt in wonden of daartegen 
bescherming geeft. Behalve voor exsuderende en/of 
geïnfecteerde wonden is Revamil Melginate geïndiceerd voor 
diverse typen ulcera, decubituswonden, chirurgische 
wonden, oncologische bestralingswonden en brandwonden 
(eerste- en tweedegraads).  

Compleet aanbod van producten op honingbasis 
Naast Revamil Melginate biedt BiologiQ ook Revamil Wound 
Dressing (wondverband met hydrofiele wondgel van 100% 
zuivere medicinale honing voor de behandeling van acute, 
chronische en geïnfecteerde wonden) en Revamil Collagen, 
een wondverband dat de wondhelende eigenschappen van 
collageen (60%) combineert met de antibacteriële 
bescherming van Revamil honing (40%). Revamil Wound 
Dressings zijn leverbaar in de formaten 5 x 5 cm, 8 x 8 cm en 
10 x 20 cm. Revamil Collagen is alleen leverbaar in het 
formaat 5 x 5 cm. Naast deze verschillende types 
wondverband voorziet het Revamil productaanbod in een gel 
(Revamil Gel, verkrijgbaar in tube of als single dose) en een 
zalf (Revamil Balm in tube). Alle Revamil wondverbanden 
komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars in 
aanmerking. 

 

 

 

 

 

 

Revamil Melginate Z-index bestelnummers: 
16855264 –  Melginate Wound Dressing  –  5 stuks 5 x 5 cm. 
15922421 –  Melginate Wound Dressing  –  5 stuks 10 x 10 cm. 
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