
Polyurethaan foam ter fixatie van primaire wondverbanden

Semipermeabel en huidvriendelijk 

• Is in staat doorlekkend exsudaat van het primaire wondverband te absorberen 

• Heeft een dampdoorlaatbaarheid (MVTR) van 840 g/m² per 24 uur

• Ondoorlaatbaar voor micro-organismen en vocht van buitenaf 

• Zeer elastisch, volgt optimaal de vormen van het lichaam, is op maat knipbaar 

• Latexvrij en voorzien van een huidvriendelijke hypoallergene kleefstof

Biofix®

Indicatie
Biofix is geschikt voor gebruik op vochtige wondverbanden.

Applicatie
- Zorg voor een droge vetvrije huid voor optimale fixatie.

- Zorg ervoor dat de foam bij het aanbrengen de wondranden/primair verband 3 tot 4 cm overlapt.

- Zonder spanning (uitrekken) aanbrengen en lichtjes aandrukken.

Verbandwissel
Biofix hoeft pas dan verwisseld te worden als ook het primaire wondverband wordt gewisseld.

Contra-indicatie
- Geïnfecteerde, hevig exsuderende wonden en bij overgevoeligheid voor acrylaat kleefstoffen. 
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Biofix®

Productie en CE-registratie
Biofix wordt geproduceerd door Biocell Biotechnologie GmbH, Oberstaat 6, 51766 Engelskirchen, Duitsland. 
Biofix is CE Klasse 1 goedgekeurd.

Vergoeding
Zie www.BiologiQ.nl voor de actuele vergoedingsstatus. 

Verpakkingshoeveelheid   

 Biofix  Productcode  Z-Index nummer
 1 rol: 2 mtr. x 15 cm. 414 267 1 16159187

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie
Biofix kan worden besteld bij apotheker, groothandel of bij distribiteur BiologiQ: telefoon (055) 368 44 50, fax (055) 368 44 66, 
e-mail info@BiologiQ.nl

veilige oplossingen voor 
Wondgenezing en inFectieBestrijding

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming, opererend vanuit de visie dat de toekomst van de wondzorg ligt in 

innovatieve, (bio)actieve productoplossingen. Deze moeten gericht zijn op het stimuleren van het eigen regeneratief 

vermogen van het menselijk lichaam en gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van de (complexe) wond. 

Totaalconcept in (bio)actief Wond Management
Leidende criteria bij de ontwikkeling van het BiologiQ productaanbod zijn bewezen werkzaamheid, kosten-efficiency, 

kortere behandeltijden en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Daarnaast biedt BiologiQ een totaalconcept 

in wondmanagement door zoveel mogelijk productoplossingen te selecteren die onderling complementair zijn. 

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 de wondzorg.
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