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NAAMSVERANDERING EN NIEUWIGHEDEN 

          Sint-Niklaas,  29 juni 2016 

 

Geachte wondzorgspecialist, 

 

Wij wensen u te informeren dat onderstaande producten eind juni een naamswijziging ondergaan. 

  

 Jaloplast® Plus Crème 25 g en 100 g  Hyalo4® Control Crème 25 g en 100 g  

 Jaloplast® Crème 25 g    Hyalo4® Skin Crème 25 g   

 Jaloplast® Gel 30 g               Hyalo4® Skin Gel 30 g  

 

Jaloplast® Gaas 10x10cm behoudt zijn naam. 

 

Wij kunnen u eveneens melden dat het Hyalo4® gamma wordt uitgebreid, hieronder vindt u een volledig overzicht.  

De nieuwe producten zijn vanaf 22/6 beschikbaar.   

Elke referentie bevat als hoofdbestanddeel Hyaluronzuur (concentraties kunnen verschillen), een natuurlijk 

bestanddeel van onze dermis dat een belangrijke rol speelt in de wondheling. 

 

Nieuw: Hyalo4® Start, 30 g zalf, bevat Hyaluronzuur natriumzout  0,2% + Collagenase (≥2.0 nkat/g) voor de lokale 

behandeling van chronische wonden of ulcera. De zalf heeft in het bijzonder tot doel een optimale, vochtige 

omgeving te creëren en het wondbed voor te bereiden ter ondersteuning van het natuurlijke genezingsproces. 

 

Hyalo4® Control Crème, 25  en 100 g  crème, bevatten Hyaluronzuur natriumzout  0,2% + Zilversulfadiazine  1% 

voor de lokale behandeling van wonden met een hoog risico op infectie. 

 

Nieuw: Hyalo4® Regen, 5 verbandgazen van 5x5 cm en 10x10 cm, bevatten Hyaluronzuur natriumzout  2,5% + 

Paardencollageen type I 97,5%. Hyalo4® Regen is bedoeld om chronische ulcera, acute en traumatische wonden met 

verlies van substantie te behandelen. 

 

Hyalo4® Skin, 25 g crème en 30 g gel, bevatten Hyaluronzuur natriumzout  0,2%. Jaloplast® Gaas, 10 verbandgazen,  

10x10 cm, bevat Hyaluronzuur natriumzout  0,05%. Deze producten zijn geïndiceerd bij acute en chronische wonden 

vooral in de re-epithelialisatiefase van de wondgenezing. 

  

Productnaam Presentatie Publieksprijs 

Hyalo4® Start                                          30 g zalf 16,93 € 

Hyalo4® Control Crème                  25 en 100 g crème 
25 g : 9,89 € 

100 g : 24,73 € 

Hyalo4® Regen 
5 verbandgazen 

 (5x5 cm) en (10x10 cm) 

5x5 cm : 47,3 € 

10x10 cm : 116,20 € 

Hyalo4® Skin Crème              25 g crème 8,63 € 

Hyalo4® Skin Gel                 30 g gel 9,62 € 

Jaloplast® Gaas 10 verbandgazen (10x10 cm) 10,11 € 

 

Contacteer ons indien vragen op nummer 03/780.63.90. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Patrick Van Hooydonk 

Sales & Marketing Manager 


