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Hyalobarrier Gel, 1 ampułko-strzykawka, 10 ml
 

cena: 619,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 strzyk. 10 ml

Postać żel

Producent Nordic Pharma

Substancja
czynna

Kwas hialuronowy (Acidum hyaluronicum)

Opis produktu
 

Co to jest Hyalobarrier Gel

Hyalobarrier Gel to wyrób medyczny - przezroczysty i bardzo gęsty żel, który w swoim składzie posiada skondensowany kwas
hialuronowy, który jest naturalnym składnikiem ludzkich tkanek łącznych, nabłonkowych i międzynabłonkowych. Składnik ten tworzy
naturalną barierę oddzielającą tkanki podlegające regeneracji, przez co zapobiega powstawaniu zrostów, mogących powstawać po
operacji okolic jamy brzusznej i miednicy. Zrosty niekorzystnie wpływają na niektóre funkcje życiowe - np. mogą powodować
upośledzenie płodności. 

Produkt dostępny jest w postaci wygodnych w stosowaniu jednorazowych ampułkostrzykawek. Hyalobarrier Gel należy przechowywać z
dala od dzieci w chłodnym miejscu (2 - 8 °C). Wyrób medyczny można przechowywać w temperaturze pokojowej do 7 dni.

Wskazania

Wyrób medyczny Hyalobarrier Gel przeznaczony jest dla osób, które przeszły otwarte zabiegi chirurgiczne (laparotomia) w okolicach
jamy brzusznej czy miednicy. Stosowanie wyrobu medycznego zapobiega lub ogranicza pojawianie się zrostów. W przypadku pacjentów
po zabiegach chirurgicznych laparoskopowych i histeroskopowych zalecane jest stosowanie preparatu Hyalobarrier Gel Endo.

Wysoka lepkość wyrobu medycznego powoduje jego przywieranie do powierzchni tkanki i ścian jamy brzusznej, dzięki czemu
wytwarzana jest bariera oddzielająca tkanki regenerujace się po zabiegu chirurgicznym. Stosowanie żelu Hyalobarrier Gel jest całkowicie
bezpieczne. Substancja czynna całkowicie wchłaniania w ciągu 28 dni.

Hyalobarrier Gel - Stosowanie

1. Przed zastosowaniem żelu należy doprowadzić go do temperatury pokojowej.
2. Otworzyć torebkę i przenieść strzykawkę na miejsce zabiegu zachowując wszelkie zasady aseptyki sal operacyjnych.
3. Zdjąć nakładkę ochronną i nałożyć dołączoną do wyrobu kaniulę na końcówkę strzykawki.
4. Poprzez naciśnięcie tłoka rozprowadzić żel na zagrożone zrostami obszary jamy brzusznej i miednicy.
5. Zaleca się nakładanie warstwy nie grubszej niż 1-2 mm. Grubość warstwy nie wpływa na skuteczność wyrobu medycznego.
6. Nie należy płukać pola operacyjnego po zabiegu.
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Przeciwwskazania

Hyalobarrier Gel nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, oraz w przypadku
pacjentów z aktywną infekcją lub zakażeniem miejsca zabiegu chirurgicznego
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