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Veilige oplossingen voor 
Wondgenezing en Infectiebestrijding

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing.
BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming, die opereert vanuit de visie 

dat de toekomst van de wondgenezing ligt in innovatieve, bio-actieve en biotech producten. 
Deze moeten gericht zijn op het stimuleren en ondersteunen van het eigen regeneratief vermogen 

van het menselijk lichaam en gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van de (complexe) wond. 
Als bijdrage aan de vereiste kostenbeheersing in de gezondheidszorg streeft BiologiQ 

er tevens naar effectievere en economisch meer verantwoorde alternatieven te bieden op het gebied 
van wondgenezing. Dit alles met respect voor milieu, mens en maatschappij.

BiologiQ.nl
© 2022 BiologiQ. Alle Revamil®  producten zijn geregistreerde handelsmerken van Bfactory.

Revamil®

Producten met honing voor de behandeling
en antibacteriële bescherming van acute en
complexe (geïnfecteerde) wonden
Op basis van 100% zuivere honing

Revamil® Wound Care
Wondgel en Wound Dressing met optimale antibacteriële bescherming 

Revamil® Melginate
Sterk absorberend honing-geïmpregneerd alginaat wondverband voor optimaal wondmilieu

Revamil® Collagen
Combinatie van natuurlijk collageen en enzymrijke honing voor weefselregeneratie
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Producten met honing voor langdurige antibacteriële bescherming

Honing:  natuurlijke antibacteriële werking
De Nederlandse producent Bfactory wint de honing voor alle Revamil producten onder gecontroleerde omstandigheden, 

volgens een aan de Universiteit van Wageningen ontwikkeld procédé. Revamil honing is daarom van reproduceerbare kwaliteit, 
met een constante, hoge enzymfactor. De antibacteriële en hydrofiele eigenschappen bevorderen de natuurlijke wondgenezing. 
Omdat Revamil een natuurproduct is, wordt er geen resistentie tegen opgebouwd, zoals bij antibiotica. BiologiQ brengt Revamil 

in drie productcategorieën: Revamil Wound Care (gel en Wound Dressing), Revamil Melginate (met honing geïmpregneerd 
alginaat wondverband) en Revamil Collagen (collageendressing met honing).

Wondgel en Wound Dressing met optimale antibacteriële bescherming
Onder deze merknaam brengt BiologiQ een zachte wondgel in een 
tube, doseerspuit en een met honing geïmpregneerd wondverband 
in diverse formaten. De wondgel, die ook het werkzame bestand-
deel vormt in de Revamil Wound Dressings, bestaat uit 100% zuive-
re medicinale honing voor langdurige antibacteriële bescherming. 

Door de sterk hydrofiele werking zorgt Revamil voor een blijvend 
vochtig wondmilieu. Dit bevordert de weefselregeneratie en  

bespoedigt de wondheling. Revamil Wound Care is patiënt-
vriendelijk omdat het snel de lichaamstemperatuur aanneemt, 
vrijwel pijnloos op de wond is aan te brengen, niet aan de wond 
kleeft en wondgeur neutraliseert. Er zijn geen allergische of 
toxische reacties bekend bij toepassing op wond of gezonde huid.

Indicaties 

Revamil Wound Care is geïndiceerd bij: 
•  Diabetische voetulcera 
•  Ulcus cruris 
•  Chronische wonden 
•  Acute wonden 
•  Geïnfecteerde wonden 
•  Oncologische bestralingswonden 
•  Lichte brandwonden (1e/2e graad) 
•  Decubituswonden 

Contra-indicatie 

Revamil Wound Care niet gebruiken bij personen met een 
gebleken honingallergie. 

Verpakkingsvormen 

Tube wondgel 18 gram, Single Dose Unit 2 gram, Balm (basiszalf
met honing) 15 gram en wonddressings. Zie achterzijde voor 
maatvoering en aantallen per verpakking. 
Voor toepassing en gebruiksinstructies: zie meegeleverde bijsluiter.

Revamil® Wound Care

Revamil®

Revamil® Wound Care

Wondgel en Wound Dressing: 

• werkt ontstekingsremmend 

• creëert vochtig wondmilieu 

• bevordert weefselregeneratie 

• versnelt de wondheling



Conclusies uit onderzoek
Dat honing een wondhelend effect heeft is al honderden jaren bekend. Toch is pas de laatste decennia meer inzicht 

gekomen in hoe honing werkt. Revamil geeft een antibacteriële  bescherming door de combinatie van een lage pH en lage 
wateractiviteit (osmotische werking)  De lage pH en de osmotische werking van de honing maken dat veel pathogene 

bacteriën niet kunnen groeien. Revamil honing zorgt  daarmee voor antibacteriële bescherming. De hoge suikerconcentratie 
draagt bij aan een vochtig wondmilieu dat de vorming van granulatieweefsel en daarmee de weefselregeneratie bevordert. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Revamil honing het unieke peptide bee defensin bevat dat de 
antibacteriële bescherming verder versterkt.

Revamil® Melginate

Sterk absorberend honing-geïmpregneerd alginaat wondverband voor optimaal wondmilieu
Revamil Melginate is een wondverband, opgebouwd uit alginaat-
vezels en gedeeltelijk geïmpregneerd met Revamil honing.  
De verbandmarges zijn niet geïmpregneerd, om maceratie van 
de wondranden te voorkomen. Door de specifieke samenstelling 
(o.a. een hoog gehalte mannuronzuur) van het alginaat treedt na 
aanbrenging op de wond snel gelvorming op door absorptie van 
wondvocht. De sterke structuur voorkomt echter dat het verband 
uiteenvalt en vergemakkelijkt tevens verbandwissels. 

Revamil Melginate is hoog absorberend  (tot 12 gram wondvocht 
per 100 cm²), waardoor het bij uitstek geschikt is voor (sterk)  
exsuderende wonden. De gel lost niet op in wondvocht, wat residu-
vorming voorkomt. De combinatie alginaatgel en honing zorgt voor 
een blijvend vochtig wondmilieu en langdurige bescherming tegen 
bacteriële invloeden van buitenaf. Qua prijs-prestatieverhouding  
is Revamil Melginate sterk concurrerend ten opzichte van vergelijk-
bare wonddressings.

            

Indicaties 

Revamil Melginate is geïndiceerd bij: 
•  Geïnfecteerde/exsuderende wonden 
•  Verschillende typen ulcera 
•  Decubituswonden 
•  Chirurgische wonden 
•  Oncologische bestralingswonden
•  Lichte brandwonden (1e/2e graad) 
 

Contra-indicatie 

Revamil Melginate niet gebruiken bij personen met een gebleken 
allergie voor honing of ander bestanddeel van het product. 

Verpakkingsvormen 

Wonddressings. Zie achterzijde voor maatvoering en aantallen
per verpakking.  
Voor toepassing en gebruiksinstructies: zie meegeleverde bijsluiter.

Revamil® Melginate

Honing-geïmpregneerd alginaat wondverband: 

• hoog absorptievermogen 

• langdurige antibacteriële bescherming 

• blijvend vochtig wondmilieu 

• ‘eiland-impregnering’ minimaliseert wondrandmaceratie



Revamil® Collagen

Indicaties 

Revamil Collagen is geïndiceerd bij: 
• (Stagnerende) ulcera 
• Veneuze en diabetische ulcera 
• Decubituswonden 
• Chirurgische wonden 
• Oncologische bestralingswonden 
• Als hemostaticum bij capillaire bloedingen (eerste hulp)

Combinatie van natuurlijk collageen en enzymrijke honing voor weefselregeneratie
Revamil Collagen is een wondverband, dat voor 60% bestaat 
uit natuurlijk collageen en voor 40% uit zuivere honing. 
De unieke combinatie van enzymrijke honing en Biopad 
collageen van equine oorsprong levert een zeer effectief 
wondverband op, dat de heling van zowel stagnerende als 
acute wonden versnelt. Na contact van Revamil Collagen 
met het wondexsudaat treedt gelvorming op, waarbij de 
gel zich perfect naar de wond vormt. De dressing wordt 

geleidelijk door het lichaam geresorbeerd en opgelost. Het 
collageen in de dressing versnelt de migratie van fibroblas-
ten, stimuleert de vorming van granulatieweefsel en vormt 
een sjabloon voor weefselregeneratie. Collageen heeft ook 
lokale hemostatische eigenschappen, die het risico op bloe-
dingen verminderen. De honing in Revamil Collagen zorgt 
voor langdurige antibacteriële bescherming en reduceert het 
risico van inflammatie.

Het Kenniscentrum op www.BiologiQ.nl
Voor elk product in het aanbod van BiologiQ vindt u in het Kenniscentrum op onze website 

aanvullende productinformatie, wetenschappelijke studies, onderzoeksresultaten
 en andere relevante documentatie.

Revamil® Collagen

Wondverband van collageen met honingimpregnaat:

• langdurige antibacteriële bescherming

• lost op in de wond door gelvorming

• bevordert weefselherstel

• reduceert inflammatierisico

Contra-indicatie 

Revamil Collagen niet gebruiken op geïnfecteerde/exsude-
rende wonden en bij personen met een gebleken allergie voor 
honing of ander bestanddeel in het product. 
 
Verpakkingsvormen 

Wonddressings. Zie achterzijde voor maatvoering en 
aantallen per verpakking.
Voor toepassing en gebruiksinstructies: zie meegeleverde 
bijsluiter.



Revamil casuïstieken

Casus: Brandwond voorvoet  Revamil Wound Dressing en Revamil Balm
Man, 70+. Letsel veroorzaakt door kookvocht.

Start met Revamil Wound Dressing. Dag 7: Rood granulerende wond, inzet 
Revamil Balm op de wondranden.

Dag 32: wond gesloten.

Aanvang 20 dagen na ontstaan. Start 
dagelijks Microdacyn en Revamil Melginate. 
3 x wekelijks necrotectomie door huisarts.

Dag 19: rood granulerende wond en 
met 2 ondermijningen. Start Microdacyn, 
BioPad met Revamil wondgel.

Dag 169: wond gesloten.

Casus: Decubitus categorie 4  AdvaCyn, Revamil en BioPad
Man, hoge dwarslaesie. 1 nacht verkeerd matras. Actieve mantelzorg.

Start, 3 x wekelijks Microdacyn, Gra-
nulox en Revamil Wound Dressing met 
absorberend verband.

Dag 6: granulerend wondoppervlak. Dag 27: wond gesloten en verzorgd 
met Aldanex.

Casus: Veneus ulcus  AdvaCyn, Granulox en Revamil
Vrouw, 94 jaar. Lang bestaand veneus ulcus linker onderbeen.

Start met Revamil Melginate voor reiniging. Dag 8: granulerende wond, debris 
verwijderd, wond heeft originele grootte. 
Start Revamil Collagen.

Dag 20: wond is gegranuleerd op huid-
niveau en klaar voor epithelialisatie/
sluiting.

Casus:  Decubitus aan de stuit  Revamil Melginate en Revamil Collagen
Vrouw, 68 jaar. Behandeling 20 dagen.

Casus: 9 maanden bestaande decubituswond  Revamil Gel en BioPad
Vrouw, o.a. behandeld met Hyfrofiber, NPWT zonder enig resultaat.

Wond 2 x 2 x 2 cm. Twee ondermij-
ningen. Licht roze, fibrineus. Start 
Revamil Gel op collageen 3 x weke-
lijks. Secundair: Foam.

Dag 102: wondgrootte: 0,5 x 0,4 x 
0,4 cm. Geen ondermijningen. 
Matig exsudatief, rood granulerend.

Dag 155: wond gesloten.



Revamil®

Productie en CE-registratie
Revamil® producten worden geproduceerd door Bfactory Health Products B.V., Rhenen, Nederland. 
Revamil® Wound Care en Revamil® Melginate zijn een CE Klasse IIb product (CE 0344).
Revamil® Collagen is een CE Klasse III product (CE 0344).

Vergoeding
Revamil® Wound Dressings, Revamil® Melginate en Revamil® Collagen komen voor vergoeding in aanmerking.  

Verpakkingshoeveelheid   
 Wound Dressing  Productcode  Z-Index nummer 
 10 stuks 5 x 5 cm. RWD5X510 15616649
 7 stuks 8 x 8 cm. RWD8X87  15289877
 5 stuks 10 x 20 cm. RWD10X205 15545903

 Single Dose Unit 12 units à 2 gram REVSDO2 15073475

 Wondgel tube à 18 gram REV18 14934426

 Balm tube à 15 gram REVB15 15382346

 Melginate Wound Dressing 
  5 stuks 5 x 5 cm. 10380 16855264
  5 stuks 10 x 10 cm. 10350 15922421

 Collagen Wound Dressing
 3 stuks 5 x 5 cm. 11120 16005678

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie
Revamil® kan worden besteld bij apotheker, groothandel of bij de distributeur BiologiQ:  
telefoon (055) 368 44 60, fax (055) 368 44 66, e-mail info@BiologiQ.nl  

BiologiQ  •  Watermanstraat 72  •  7324 AK Apeldoorn - NL
T  +31(0)55 368 44 60  •  F  +31(0)55 368 44 66  •  E  Info@BiologiQ.nl  •  I  www.BiologiQ.nl
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