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Hyalobarrier Gel Endo, 1 ampułko-strzykawka, 10 ml
 

cena: 619,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 strzyk.

Postać żel

Producent Nordic Pharma

Substancja
czynna

Kwas hialuronowy (Acidum hyaluronicum)

Opis produktu
 

Co to jest Hyalobarrier Gel Endo

Hyalobarrier Gel Endo - preparat medyczny przeznaczony do ograniczania a nawet zapobiegania zrostom regenerujących się tkanek po
zabiegach chirurgicznych okolic jamy brzusznej i miednicy. Wyrób medyczny ma formę bardzo gęstego żelu. Głównym składnikiem jest
skondensowany kwas hialuronowy, który jest też składnikiem ludzkich tkanek - łącznej, nabłonkowej i międzynabłonkowej. 

Kwas hialuronowy zawarty w preparacie tworzy naturalną barierę oddzielającą tkanki regenerujace się po zabiegu chirurgicznym. Dzięki
temu zmniejszone zostaje ryzyko powstania zrostów w okolicach jamy brzusznej i miednicy, które w niekorzystny sposób wpływają na
zdrowie człowieka - mogą być przyczyną zaburzeń płodności. 

Wyrób medyczny sprzedawany w postaci wygodnych w użyciu jednorazowych ampułkostrzykawek. Hyalobarrier Gel Endo należy
przechowywać w chłodnym miejscu (2 - 8 °C) poza zasięgiem dzieci. Trwałość wyrobu medycznego w warunkach pokojowych jest
ograniczona (maksymalnie do 7 dni)

Wskazania

Wyrób medyczny Hyalobarrier Gel Endo przeznaczony jest dla osób po laparoskopowych i histeroskopowych zabiegach chirurgicznych.
Zastosowanie wyrobu medycznego zapobiega lub ogranicza pojawianie się groźnych dla zdrowia zrostów tkanek.

W przypadku otwartych zabiegów chirurgicznych (laparotomia) zalecane jest stosowanie preparatu Hyalobarrier Gel.

Dzięki wysokiej lepkości kwasu hialuronowego, żel przywiera do powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej skutecznie oddzielając
regenerujące się po zabiegu tkanki. Wytworzona bariera zapobiega i ogranicza powstawanie zrostów. Wyrób medyczny jest bezpieczny
dla zdrowia. Całkowite wchłonięcie żelu następuje po 28 dniach od aplikacji.

Hyalobarrier Gel Endo - Stosowanie

1. Doprowadzić żel do temperatury pokojowej.
2. Wyjąć strzykawkę ze sterylnego opakowania i przenieść ją na miejsce zabiegu zachowując wszelkie zasady aseptyki sal
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operacyjnych.

3. Zdjąć nasadkę zabezpieczającą i założyć kaniulę (dołączona do zestawu) na końcówkę strzykawki.
4. Naciskając tłok stopniowo rozprowadzić żel na zagrożone zrostami obszary w rejonie jamy brzusznej i miednicy.
5. Grubość warstwy nie ma wpływu na skuteczność preparatu. Zaleca się nakładanie warstwy nie grubszej niż 1-2 mm.
6. Nie należy płukać pola operacyjnego po zabiegu.

Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować, gdy pacjent:

uczulony jest na jeden ze składników preparatu,
posiada aktywną infekcję lub zakażenie miejsca zabiegu chirurgicznego.
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