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Uitnodiging deelname aan 

Masterclass Granulox 
 
Op het komende WCS-congres besteedt BiologiQ uitgebreid 
aandacht aan de onlangs geïntroduceerde nieuwe  
Hemoglobinespray Granulox.  

In het kader daarvan organiseert BiologiQ op de tweede 
congresdag (27 november) in Zaal 314 twee parallelsessies 
met een inleiding op Granulox door Michael Sander, 
directeur SastoMed, producent van Granulox. 
Daarna is er een casuïstiekbespreking door Peter Engels,  
wetenschappelijk adviseur van SastoMed.  

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan onze 
Masterclass, u kunt zich hiervoor opgeven door een 
E-mail te sturen aan Hans@BiologiQ.nl 

 

 

Revamil Melginate 
 

Tijdens het WCS Congres kunt u ook 
kennis maken met nóg een nieuw 
BiologiQ product: Revamil Melginate, het eerste alginaat 
wondverband met een ‘eiland-impregnering’ van medicinale 
honing  

BiologiQ nodigt relaties en geïnteresseerden van harte uit 
langs te komen op de BiologiQ stand (nr. 5) om kennis te 
nemen van Granulox en Revamil Melginate. Uitgebreide 
productdocumentatie ligt voor u klaar! 

 

 

BiologiQ is één van de 

hoofdsponsors van het  

14e WCS Wondcongres,  
26 en 27 november. 

 

 

 
Granulox  

Snellere wondheling betekent 
lagere kosten per behandeling 

Granulox is een innovatieve, in 
Duitsland ontwikkelde hemoglo-
binespray voor de behandeling van 
complexe wonden als diabetische voet, 
ulcus cruris en decubituswonden. 

Granulox is speciaal ontworpen om 
hypoxie (zuurstofgebrek in de wond) tegen te gaan, een van 
de belangrijkste oorzaken van stagnatie in de wondheling.  
De effectiviteit van Granulox berust op het zuurstoftranspor-
terend vermogen van de wateroplosbare hemoglobine in het 
product. De hemoglobine bindt zuurstof, om deze later weer 
gelijkmatig in het wondbed  te verspreiden. De verbeterde 
zuurstoftoevoer op celniveau accelereert de wondheling en 
helpt het granulatieproces op gang te brengen. Het product 
wordt plaatselijk op de wond aangebracht met behulp van 
een meermaals te gebruiken sprayflacon. 
 
Wat Granulox ècht veelbelovend maakt is de sterke 
verkorting van de wondhelingsduur en in het verlengde 
daarvan de veel lagere overall behandelkosten.  

 

In een Duitse studie, waarin de effectiviteit van Granulox 
werd vergeleken met die van gebruikelijke  wondverbanden, 
heelden de met Granulox behandelde wonden drie keer zo 
snel. Voorzichtigheidshalve gaat producent SastoMed uit van 
een halvering van de helingsduur. Op basis daarvan is 
berekend dat Granulox een reductie van 40% kan opleveren 
op de totale behandelkosten.  

Daarmee past Granulox uitstekend in het streven van 
BiologiQ naar meer kosten-efficiënte wondzorgmiddelen en   
-therapieën. BiologiQ speelt hiermee in op dé grote vraag uit 
de huidige markt, namelijk naar kostenreductie door kortere 
genezingstijden. 

 
 
 

BiologiQ. Omdat de wonden  
de wereld nog niet uit zijn. 

 

Goede Logistiek. Innovatieve concepten. High Quality. 
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