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MDT/LDT Madentherapie.   BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: C / D / S 
 
MDT/LDT is de biochirurgische behandeling van chronische (geïnfecteerde) wonden, met 
name als er sprake is van necrose. Speciaal gekweekte, steriele maden van de vlieg Lucilia 
sericata worden op de wond geplaatst. De madensecreten maken het wondbeslag vloeibaar 
en nemen dit op. Tevens zorgen ze voor wondreiniging en remming van de bacteriegroei. Dit 
maakt MDT een goed alternatief voor chirurgisch debridement en antibiotica in een tijd van 
toenemende antibioticaresistentie. In de volgende fase van de wondheling draagt MDT bij 
aan angiogenese en versnelde wondheling door de granulatie te bevorderen en macrofagen 
te stimuleren. Maden zijn ook effectief bij de bestrijding van biofilms, bijvoorbeeld op 
biomaterialen. Frequentie is 2 x per week 
 

 
 
Microdacyn.  BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: C / D / G / M 
 
Microdacyn is een supergeoxideerde reiniging- en behandelvloeistof of gel en komt tot stand 
door elektrolyse van ultrazuiver water en NaCl. Het vermindert de microbiële belasting door 
het uitschakelen van pathogene eencellige micro-organismen, zonder toxische of andere 
nadelige effecten op menselijk weefsel. Daarnaast draagt het bij aan een vochtig wondmilieu 
en dus aan een snellere wondheling.  
 
De werking is drievoudig. : 
1: Bacteriedodende werking 
2: Ontstekingsremmend effect 
3: Actieve weefselregeneratie 
 
De bio-actieve werking berust op de actieve stoffen Hypochloorzuur (HOCl) en 
Natriumhypochloriet (NaOCl). Hypochloorzuur is een organische stof die van nature ook in 
het menselijk lichaam voorkomt. De antibacteriële werking berust op het denatureren van 
de proteïnen van de celwand van eencellige micro-organismen. Door osmose breekt de 
celwand, waarna het micro-organisme desintegreert. Natriumhypochloriet heeft een positief 
effect op de energiehuishouding. Het heeft een langdurige en diepe werking in de weefsels. 
Het ontstekingsremmend effect in de inflammatoire fase onstaat door de stabiliserende 
werking op de ontwikkeling van mastcellen wat een reductie geeft in de afgifte van 
histamine. Dit leidt tot ondersteuning van het regeneratieproces (migratie van fibroblasten 
en angiogenese).  
Microdacyn kan direct op de wond worden aangebracht met behulp van gedrenkte gazen. 
De gedrenkte gazen vijftien minuten op de wond laten inwerken. Daarna gazen wegnemen, 
naspoelen is niet nodig, en de voorgeschreven wondbedekker aanbrengen. 
Microdacyn gel kan bij iedere verbandwissel op/in de wond worden aangebracht. 
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Revamil.   BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: C / D / G / L / M / Q 
 
Dit is een hydrofiele wondgel die bestaat uit 100% zuivere medicinale honing. De honing 
bestaat uit suikers, water, organische verbindingen en enzymen. Door de hydrofiele werking 
van honing wordt een vochtig wondmilieu gecreëerd. In contact met de wond wordt de 
honing verdund met wondvocht en wordt het enzym glucose-oxidase actief. Door de 
werking van dit enzym ontstaat gluconzuur. Dit zorgt voor een zuur milieu wat de genezing 
bevordert en de bacteriegroei remt. Ook zorgt dit enzym voor een continue productie van 
kleine hoeveelheden waterstofperoxide, genoeg om pathogene bacteriën te doden. De 
productie van waterstofperoxide is heel geleidelijk en gaat door zolang er nog honing in de 
wond is. Een andere antibacteriële werking van Revamil honing wordt veroorzaakt door een 
bacteriedodend peptide genaamd “Bee defensin-1.Het product kleeft niet aan de wond en 
neutraliseert de wondgeur. Het is geschikt voor de behandeling van acute, chronische en 
geïnfecteerde wonden, zoals diabetische voet, ulcus cruris, kleine tweedegraads 
brandwonden en decubitus. Kan soms kortdurende prikkeling veroorzaken, wat voorkomen 
kan worden door de wond vooraf te bevochtigen. De wond reinigen met fysiologisch zout. 
Product verdelen over het wondoppervlak. Afdekken met secundair verband. Behandeling 
twee tot drie keer per week herhalen. De wondgel kan dagelijks worden toegepast. 
 
Revamil is in 5 applicaties verkrijgbaar: 
• Wound Dressings – geïmpregneerd wondverband 
• Tube met wondgel 
• Doseerspuitjes met wondgel voor eenmalig gebruik 
• Honing-geimpregneerd alginaatverband 
• Honing-geimpregneerd collageenverband (Collageenverband + Revamil) 
 
Revamil Collagen is een wonddressing die is samengesteld uit 60% natuurlijke collageen en 
40% zuivere honing. De combinatie van eigenschappen van enzymrijke honing en zuivere 
collageen maken dit tot een uniek product dat de wondheling van zowel chronische, 
geïnfecteerde als acute wonden versnelt. 
 
Collageen is een polypeptide dat het hoofdbestanddeel vormt van de extracellulaire matrix.  
Collageen is verantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van de huid. Gedurende de 
proliferatiefase van de wondheling is extra collageen nodig. Collageen catalyseert de 
migratie van fibroblasten, stimuleert de vorming van granulatieweefsel en vormt een 
sjabloon voor huidregeneratie. Collageen werkt ook als een lokale hemostaat om bloedingen 
onder controle te houden. Van de verschillende typen collageen vormt type I collageen het 
grootste aandeel en dit eiwit is essentieel voor de reconstructie van de huid. Revamil 
Collagen bevat type I collageen van equine oorsprong.  
 
De honing die in Revamil Collagen wordt gebruikt is onder gecontroleerde omstandigheden 
geproduceerd. Dit gecontroleerde productieproces garandeert dat Revamil Collagen geen 
residuen van bestrijdingsmiddelen bevat en een reproduceerbare kwaliteit heeft. De honing  
 



Producten BiologiQ Apeldoorn 
 
 
 
heeft een hoog enzymgehalte en biedt daardoor langdurige antibacteriële bescherming.  
Door de osmotische werking en de lage pH van de honing vormt Revamil collagen een laagje 
over de wond dat de antibacteriële bescherming van het wondverband versterkt.  
Revamil collagen is een innovatief product, dat de wondhelende eigenschappen van 
collageen en de antibacteriële eigenschappen van honing verenigt. De combinatie van 
collageen en honing stimuleert de vorming van granulatieweefsel en aan de migratie van 
fibroblasten vanuit de onderliggende weefsels. Dit proces zorgt voor een grote versnelling 
weefselherstel en een sterke reductie van inflammatie rondom de wond. 
 
 

 
 
 
Oxyzyme / Iodozyme.   BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: C / J / S 
 
Oxyzyme is een semi-occlusieve hydrogel dressing bestaande uit twee hydrogel sheets, die 
samen een semi-occlusieve laag vormen. Een sheet met glucose en jodide, die in direct 
contact met de wond wordt gebracht. De tweede sheet bevat het natuurlijke enzym glucose-
oxidase. Door de enzymsheet op de glucosesheet te plaatsen wordt het biochemische 
proces in gang gezet waarop de werking van beide producten is gebaseerd. De glucose-
oxidase zet de glucose om in waterstofperoxide. Deze bindt zuurstof in opgeloste vorm en 
transporteert dat naar het wondbed waar het in aanraking met exsudaat wordt vrijgegeven. 
Tijdens dit proces wordt jodide omgezet in Iodine wat gedoseerd wordt afgegeven aan het 
wondbed. Hoe meer zuurstof, hoe actiever de witte bloedlichaampjes en hoe sterker de 
antibacteriële werking.  
Ook werken de  antibacteriële eigenschappen van de jodium ontstekingsremmend. De gel 
hecht zich gelijkmatig aan het wondoppervlak, creëert een vochtige omgeving, absorbeert 
wondvocht, en draagt bij aan autolytisch debridement. Is geschikt voor de behandeling van 
chronische, niet- of licht geïnfecteerde droge of licht exsuderende wonden. Kan drie tot vijf 
dagen in situ blijven. 
 
Iodozyme is speciaal ontwikkeld voor geïnfecteerde wonden. Het heeft evenals Oxyzyme 
een zuurstofverhogende werking, maar genereert meer jodium om infecties te bestrijden. 
Kan drie tot vijf dagen in situ blijven. 
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BIOPAD / BIOSPRAY Collageenverband.    BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: H / I / S 
De BioPad wonddressing op 100% collageenbasis bevordert de aanmaak en structurering 
van nieuwe collageenvezels en granulatieweefsel. Bestaat uit zuiver Type I collageen, zonder 
toevoeging van vulstoffen en vrij van allergenen. Het stimuleert debridement en 
weefselvorming en draagt bij aan een wondmilieu waarin heling op natuurlijke wijze 
gestimuleerd wordt. Omdat de celmatrix identiek is aan die van menselijk collageen, is er 
geen risico op afstotingsreacties. Door interactie met het wondbed wordt het omgezet in 
een gel die volledig biologisch resorbeerbaar is. Dat maakt dat het product na aanbrenging 
niet hoeft te worden verwijderd. Het vervangt in eerste instantie ontbrekend weefsel en 
fungeert vervolgens als een platform voor de vorming van nieuw lichaamseigen weefsel. 
Verder vormt het een barrière tegen infectiegevaar en zorgt het voor een blijvend vochtig 
wondmilieu. Het triggert de aanmaak en verspreiding van fibroblasten en de vorming van 
granulatieweefsel. Ook activeert het fibronectine, monocyten en de aanmaak van 
lichaamseigen collageen en  activeert het bloedplaatjes en andere stollingsfactoren. Kan in 
combi-natie met andere wonddressings worden gebruikt.  
 
Biospray is een wondspray op 100% collageenbasis, dat de aanmaak en structurering van 
nieuwe collageenvezels en granulatie-weefsel bevordert. Het stimuleert debridement en 
weefselvorming en draagt bij aan een wondmilieu waarin heling op natuurlijke wijze 
gestimuleerd wordt. De spray is geschikt voor de behandeling van onregelmatige wonden en 
grotere wondoppervlakken. Door applicatie is gemakkelijk. Omdat het aanbrengen geen 
handcontact met de wond vereist, is het product bovendien zeer hygiënisch. Kan in 
combinatie met andere wonddressings worden gebruikt 
 
BIOPAD vervult zowel mechanische als biologische functies:  
 
Mechanisch  
 

• Opvulling: BIOPAD vervangt in eerste instantie ontbrekend weefsel en fungeert 
vervolgens als een platform voor de vorming van nieuw lichaamseigen weefsel.  
• Bescherming: in de wond vormt BIOPAD een barrière tegen infectiegevaar van 
buitenaf en zorgt het voor een blijvend vochtig wondmilieu.  

 
Biologisch  
 

• Stimuleren: BIOPAD triggert de aanmaak en verspreiding van fibroblasten en de  
vorming van granulatieweefsel. Ook activeert het fibronectine, monocyten en de 
aanmaak van lichaamseigen collageen.  
• Hemostase: BIOPAD activeert bloedplaatjes en andere stollingsfactoren.  
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Genasys  Extra Cellulaire Matrix.    BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Genasys is een extra cellulaire matrix voor de sluiting van chronische en acute 
(brand)wonden. Het is een bio-actief materiaal en bevat meerdere componenten van de 
dermale matrix, waaronder collagenen, groeifactoren, glycosaminoglycanen, elastine en 
proteoglycanen. Het is a-cellulair en is niet chemisch of synthetisch bewerkt. Genasysplakje 
iets groter dan de wond knippen. Als de wond groter is dan een enkel plakje, kunnen 
meerdere plakjes gebruikt worden. In droge toestand aanbrengen op de wond en daarna 
met een steriele zoutoplossing bevochtigen. Vervolgens een niet-klevend gaas aanbrengen 
om verkleving met het secundaire wondverband te voorkomen. Het secundaire verband 
dient ervoor te zorgen dat de wond een vochtig milieu behoudt. De frequentie van het 
verschonen van het secundaire verband hangt af van de hoeveelheid geproduceerd 
exsudaat. Het product vijf tot zeven dagen in het wondbed laten. De wond niet wassen, 
spoelen of douchen. Indicaties: infectievrije, granulerende wonden zonder necrose, 
diabetische voet, ulcus cruris, chronische ulcera en wonden, tweedegraads brandwonden, 
oncologische wonden, acute wonden. Wordt geleverd in verschillende maten en kan 5 tot 7 
dagen in situ blijven. 
 
 

 

 
 
 
Heal Hyaluronzuur  Wondspray.   BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: S 
 
Dit is een hyaluronzuuroplossing in sprayvorm voor plaatselijk gebruik op niet-geïnfecteerde, 
schone wonden. Het bestaat uit 0,2% bio-gefermenteerd Hyaluronzuur-natriumzout in een 
Ringer oplossing  Hyaluronzuur is een universeel voorkomend glycosaminoglycaan en een 
essentiële component in de extracellulaire matrix. Draagt structureel bij aan de granulatie en 
de vorming van nieuw epitheelweefsel, waardoor de wond sneller geneest. Bij stagnerende 
wonden kan het product de granulatie op gang brengen en bespoedigen. In een wond kan 
weefsel-beschadiging leiden tot defragmentering van polymeren, waardoor ze minder goed 
in staat zijn hun regulerende rol te vervullen in de ontstekingsfase en de angiogenese. 
Hyaluronzuur beïnvloedt niet alleen de celproliferatie en -migratie, maar ook het 
celmetabolisme. Vanaf de granulatiefase tot in de daarop volgende fases draagt Heal op 
verschillende manieren bij aan het fysiologische helings-proces. Toepassing: twee à drie 
sprays in de wond aanbrengen bij elke verbandwissel 
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Balance Absorberend wondverband.    BiologiQ. Apeldoorn. 
 
Categorie: J / S 
 
Balance is een absorberend en vochtregulerend aquafilamentwondverband op basis van de 
geavanceerde Aquafilament Technology, die geschikt is voor het stimuleren van de 
granulatie in niet-geïnfecteerde wonden. Door de innovatieve structuur combineert het een 
hoog absorptie-vermogen met een vochtregulerende werking, waardoor de wond steeds de 
optimale vochtigheidsgraad behoudt. Deze structuur zorgt ook voor verticale absorptie van 
exsudaat, waardoor maceratie van de wondranden en wondomgeving wordt vermeden. Het 
product bindt grote hoeveelheden proteasen en vrije radicalen wat de ontwikkeling van 
groeifactoren ten goede komt. Is zowel gebruikers- als patiëntvriendelijk, omdat het in situ 
intact en vormvast blijft en er geen verkleving aan het wondbed plaatsvindt. Kan drie tot vijf 
dagen in situ blijven. 
 
 
 
 


