
OASIS  ® Extra Cellulaire Matrix

Ondersteunt de natuurlijke wondheling door aanvulling
van de ontbrekende Extra Cellulaire Matrix (ECM)

Op basis van het unieke biomateriaal SIS

• Significante verbetering van wondsluiting

• Gemakkelijk in te passen in de bestaande behandeling

• Driedimensionale structuur

• Kan 5 tot 7 dagen in de wond blijven

• Bevordert angiogenese

• Stimuleert celgroei en epithelialisatie

• Gemakkelijk aan te brengen

• Gesteriliseerd en a-cellulair (vrij van pathogenen)

• Natuurlijk materiaal

• Niet toxisch 

1. Replaces the missing or failing ECM

3. Promotes rapid cellular proliferation and capillary ingrowth

2. Scaffolding supports celladherence

4. Eventually absorbed and replaced by host tissue



 Een bio-actieve oplossing voor wondsluiting

OASIS® Extra Cellulaire Matrix

Oasis® Wound Matrix en 
Oasis® Burn Matrix
Oasis Wound Matrix is een uit natuurlijke grondstoffen
gewonnen extracellulaire matrix met een driedimensionale 
structuur voor de sluiting van chronische en acute wonden. 
Voor de behandeling van brandwonden is Oasis Burn Matrix 
ontwikkeld. Oasis heeft een bio-actieve werking omdat het 
vrijwel alle componenten bevat die van nature voorkomen in 
de menselijke dermis. Na aanbrenging op de wond fungeert 
de Oasis wondmatrix als een raamwerk en voedingsbodem 
voor weefselregeneratie. Nog een voordeel is dat veel patiënten
aangeven het aanbengen van Oasis te ervaren als vrijwel 
pijnloos.* Ook hoeft Oasis veel minder vaak dan andere 
wond-bedekkers opnieuw te worden aangebracht (om 
de 5-7 dagen). Oasis wordt toegepast op granulerende, 
infectievrije wonden.
* Patiëntendossiers ter inzage bij Biologiq.

Productbeschrijving en werking
Oasis is de merknaam voor Small Intestinal Submucosa (SIS), 
een uniek biomateriaal gewonnen uit de dunne darm van
varkens. Zonder enige chemische of synthetische bewerking
wordt dit materiaal gesteriliseerd, a-cellulair gemaakt 
en gevriesdroogd. Vervolgens wordt het in dunne plakjes 
(sheets) gesneden en steriel verpakt. Na aanbrenging op 
het wondbed kan Oasis 5-7 dagen blijven zitten. Oasis biedt 
een structuur voor de aanmaak van nieuw weefsel en wordt
daarin geïntegreerd. Tijdens dit proces sturen de bio-actieve
bestanddelen in Oasis het genezingsproces. 

Oasis Wound Matrix is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: 
Fenestrated (F) voor kleine wondoppervlakken en Meshed (M)
voor grotere wondoppervlakken. Deze uitvoering laat meer 
wondvocht door. Oasis Burn Matrix bestaat uit twee lagen
Meshed Oasis. 

Onderzoeksresultaten
In een klinische studie werd de effectiviteit aangetoond 
van Oasis bij de behandeling van veneuze ulcera*. Bij 73%
van de met Oasis behandelde patiënten genazen de wonden,
tegenover 53% van de controlegroep, een 38% betere score. 
In een andere studie** werd Oasis getest tegen een al 
langer bestaand alternatief bij de behandeling van chronische 
diabetische voetulcera. Hier trad bij 49% van de met Oasis
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Zo werkt Oasis
Oasis biedt de beschadigde huid een structuur (matrix) en voedingsbodem 
voor (versnelde) wondheling. Een belangrijke rol in het wondgenezings-
proces is weggelegd voor de extracellulaire matrixcomponenten in de 
dermis. Vrijwel al deze componenten komen ook voor in Oasis (zie tabel).

behandelde patiënten volledige wondheling op, tegenover 28% van 
de controlegroep. Dit komt neer op een verbetering van 75%.

* Mostow EN, et.al. Effectiveness of an Extracellular Matrix Graft (OASIS Wound Matrix) 
in the Treatment of Chronic Leg Ulcers: A Randomized Clinical Trial. Journal of 
Vascular Surgery. 2005;41:856-862.

** Niezgoda JA, et.al. Randomized clinical trial comparing OASIS Wound Matrix to 
Regranex Gel for diabetic ulcers. Advances in Skin and Wound Care. 2005;18:258-266.



Indicaties
Oasis is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende wonden:

• Diabetische voetulcera
• Ulcus cruris (arterieel en veneus)
• Chronische ulcera en wonden
• Brandwonden (1e/2e graad)
• Oncologische wonden  
• Acute wonden
• Donor sites

Contra-indicaties
Niet toe te passen bij patiënten waarvan bekend is dat zij gevoelig 
zijn voor materiaal verkregen van varkens. Dit materiaal is niet 
aangewezen voor gebruik bij derdegraads verbrandingen.

Toepassing Instructies voor gebruik:

Het wondgebied op de gebruikelijke wijze 
reinigen. De wond mag geen necrose of geel
beslag bevatten. Zorg zo nodig via chirurgisch
debridement voor wondranden met levens-
vatbaar weefsel.

• De wond tijdens de toepassing met Oasis niet wassen, spoelen of douchen. 

• Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing die is bijgesloten bij de verpakking van het product. Oasis kan bij kamertemperatuur worden bewaard.

Knip Oasis in de vorm van de wond, maar 
laat voldoende overlapping voor de wond-
randen. 

Plaats het droge Oasis-materiaal op het
wondbed en controleer dat alle wond-
randen bedekt zijn. Houd Oasis op zijn plaats
en bevochtig het met een steriele zoutoplossing
of Ringer-oplossing. 

Fixeer Oasis met een niet-verklevende
wondbedekker en dek het geheel af met 
een absorberend verband.

Veneuze ulceraBrandwonden (1e/2e graad)

Diabetische voetulcera

Samenstelling van de Oasis® Extra Cellulaire Matrix in vergelijk met de menselijke huid

1 2 3 4

Groeifactoren
FGF-2: Fibroblast Growth Factor    TGF-ß: Transforming Growth Factors betha  
CTGF: Connective Tissue Growth Factor  

Extracellulair bestanddeel Aanwezig in de huid

Collagenen

Type I JA
Type III JA
Type IV JA
Type VI JA

Elastine JA

Glycosaminoglycanen

Heparine JA
Hyaluronzuur JA
Chondroïtine JA

Glycoproteïnen

Fibronectine JA
Laminine JA

Proteoglycanen

Decorine JA
HSPG JA

Groeifactoren

FGF-2 JA
TGF-ß JA
CTGF JA

Aanwezig in Oasis Belangrijkste rol in de matrix

JA Celsturing en -migratie; geven structuur en steun 
JA Celsturing en -migratie; geven structuur en steun 
JA Celsturing en -migratie
JA Celmigratie

In mindere mate Draagt bij aan de weefselelasticiteit

JA Bindt groeifactoren; gaat stolling tegen
JA Voorkomt uitdroging; vermindert ontsteking
JA Bindt groeifactoren; celadhesie; celgroei

JA Celgroei, -migratie en -hechting
JA Celgroei, -migratie en -hechting

JA Reguleert structuur collageenvezels; celmigratie; bindt groeifactoren
JA Bindt groeifactoren, angiogenese

JA Angiogenese; celactivering, -migratie en -groei
JA Celactivering, -migratie en -uitbreiding; collageenafzetting
JA Angiogenese; collageenafzetting        







OASIS® Extra Cellulaire Matrix

Productie en CE-registratie
Oasis® wordt geproduceerd door Cook Biotech Inc., EU representative Cook Ireland, Ltd. 
Oasis® is CE-goedgekeurd (CE 0123).

Vergoeding
Zie www.BiologiQ.nl voor vergoeding van Oasis Wound Matrix en Oasis Burn Matrix.

Verpakkingshoeveelheid
Wound Matrix Productcode Z-Index nummer voor vergoeding
10 sheets 3 x 3,5 cm. F (Fenestrated) 8213-6010-33 15144666
10 sheets 3 x 7 cm. F (Fenestrated) 8213-6010-37 15144674

5 sheets 7 x 10 cm. M (Meshed) 8213-6020-71 15144690
5 sheets 7 x 20 cm. M (Meshed) 8213-6020-72 15144712

Burn Matrix
5 sheets 7 x 20 cm.   M (Meshed) 8213-6030-72 15144658

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie
Oasis® is op recept verkrijgbaar en kan worden besteld bij apotheker, groothandel of bij de distributeur BiologiQ: 
telefoon (055) 368 44 50. Fax (055) 368 44 66. 

VEILIGE OPLOSSINGEN VOOR
WONDHELING EN INFECTIEBESTRIJDING

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met innovatieve biotech oplossingen voor 

de gezondheidszorg. B  iologiQ streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een 

betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de patiënt als de zorgverstrekker.

Totaalconcept in Actief Wond Management
Het Wond Managementsysteem van BiologiQ bestaat uit innovatieve bio-actieve oplossingen, 

gericht op het stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het lichaam en gebaseerd 

op een toenemend inzicht in de biologie van de (complexe) wond. BiologiQ biedt daarmee een 

welkome aanvulling op de traditionele methoden van infectiebestrijding en wondbehandeling.

www.BiologiQ.nl
© 2012 BiologiQ, Healthpoint Ltd. OASIS Wound Matrix en OASIS Burn Matrix zijn geregistreerde handelsmerken van Cook Biotech incorporated. 

Regranex is een geregistreerd handelsmerk van Johnson & Johnson.

WONDVERZORGING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
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