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Vragen of klachten melden na ontvangst product?

Bel of mail BiologiQ Tel. 055 – 358 4460 of E-mail: info@biologiq.nl

• Tot gebruik in de transportverpakking laten
• Niet invriezen
• Niet bewaren bij temperaturen boven de 25 oC
• Gebruiken vóór de aangegeven uiterste datum
• Voor optimaal resultaat direct gebruiken op de 

dag van levering

• Verbandmiddelen e.d.
• Zoutoplossing of AdvaCyn
• Wondgaas
• Beschermende crème voor de

wondomgeving (bijvoorbeeld
Aldanex)

• Niet-occlusief
(luchtdoorlatend) wondkussen

• Niet-occlusief wondverband,
tape of compressieverband

• BioBag®

• Eventueel afvalzak

• Controleer voor gebruik of de maden nog leven
• Er moet beweging waarneembaar zijn
• Wel kunnen de maden wat traag of sloom

overkomen

• De maden moeten crème tot beige van kleur zijn
• Meld klachten over hun conditie binnen 24 uur na

ontvangst
• Stuur BiologiQ een foto of video van de maden

vóór ze weg te gooien

BioBag® Gebruikersgids

Bewaren

Klaarzetten

Conditiecheck



www.biologiq.nl

Hoe BioBag® aan te brengen – stap voor stap

Was de wond schoon met water, 
zoutoplossing of 
wondbedvoorbereider (bijvoorbeeld 
AdvaCyn) om residu van vorig 
wondverband te verwijderen

Controleer of de maden in leven 
zijn. Zo niet (of bij twijfel), meld 
dit dan binnen 24 uur aan 
BiologiQ tel: 055 – 368 4460
of email info@biologiq.nl. 

Dompel één of twee gaasjes in de 
zoutoplossing, wring ze uit en haal 
ze uit elkaar. Het gaas moet 
vochtig zijn, niet droog of druipnat

Fixeer de BioBag® met 
daaroverheen het vochtige gaas 
en het wondverband met niet-
occlusief wondverband, tape of 
compressieverband.

Plaats de BioBag® centraal op of 
in de wond, zo dat de 
wondranden gelijkmatig bedekt 
zijn. Zorg dat er optimaal contact 
is met het wondbed.

Plaats het vochtige wondgaas en 
een niet-occlusief, luchtdoorlatend 
wondverband over de BioBag®. 
Gebruik geen folie, schuimverband 
of (super)absorberend materiaal.
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Breng een dun laagje 
beschermende crème 
(bijvoorbeeld Aldanex) aan op de 
huid rondom de wond.
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