Prevencia zrastov
po gynekologických
operáciách
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Úhrada Hyalobarrier® gel a Hyalobarrier® gel endo má indikačné
a preskripčné obmedzenia viazané na lôžkové zdravotnícke
zariadenia a zdravotné poistovne.
Poraďte sa so svojim lekárom.
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Hyalobarrier® gel
a Hyalobarrier® gel endo
je od 1.1.2017 hradený z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia.

Čaká Vás
gynekologická
operácia?
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Skrátená informácia o zdravotníckej pomôcke:
Hyalobarrier gel® je sterilný a vysoko viskózny gél, ktorý sa získava kondenzáciou kyseliny hyalurónovej, jednej z hlavných zložiek ľudského spojivového tkaniva a epiteliálnych a mezoteliálnych tkanív. Je zložený zo 100% čistej kyseliny hyalurónovej bez prímesí akýchkoľvek cudzorodých látok. Vďaka svojej viskozite je schopný vynikajúcim spôsobom priľnúť ku tkanivovému
povrchu a k brušnej stene. Tak vytvára bariéru proti zrastom, ktorá udržuje priliehajúce tkanivá od
seba počas fázy hojenia, nasledujúcej po chirurgickom výkone. Preto je indikovaný na prevenciu
alebo zníženie tvorby pooperačných zrastov v oblasti brucha, panvy a dutiny maternice (napr.
odstránenie myómov, endometrióza, cysty na vaječníku, operácia vajcovodov, zrasty v dutine
maternice, pôrod cisárskym rezom).
Gél sa úplne odbúra do 4 týždňov od aplikácie cestou prirodzeného metabolizmu kyseliny hyalurónovej.
Balenie: k dispozícii sú dve rôzne formy:
Hyalobarrier gel®:	
je indikovaný na použitie pri otvorených chirurgických výkonoch (laparotomia), po operačných zákrokoch v dutine maternice (hysteroskopia) a pri
cisárskych rezoch.
Hyalobarrier gel® endo: 	je indikovaný na použitie pri endoskopických výkonoch (laparoskopia).
Uchovávanie:	nutné uchovávať v chladničke pri teplote 2-8°C. Prípravok sa môže uchovávať pri
izbovej teplote len obmedzený čas (nie dlhšie ako 7 dní), potom sa má znovu skladovať v chladničke. Nesmie zmrznúť!
Výrobca: 	Anika Therapeutics S.r.l., Via Ponte della Fabbrica 3/B – 35031
Abano Terme (PD) – TALIANSKO.
Distribútor: 	NORDIC Pharma, s.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika.

Hyalobarrier gel® je možné zakúpiť si po konzultácii s lekárom
aj v lekárni bez receptu ... viac na www.zrasty.sk.
NORDIC Pharma, s.r.o., tel.: +420 241 080 770
e-mail: info@nordicpharma.cz, www.nordicpharma.sk

www.zrasty.sk

prevencia tvorby pooperačných zrastov

Poraďte sa so svojim lekárom

www.zrasty.sk

Viete, že …

Čo vám zrasty môžu spôsobiť?

najčastejšou komplikáciou po operácii
v oblasti brucha a panvy sú zrasty?









Viete, že …
zrasty sú abnormálne spojenia
medzi tkanivami a orgánmi?

Viete, že …

Zrasty

zrasty vznikajú jak po
chirurgických operáciách, tak aj po zápaloch
(zápal vaječníkov, endometrióza...)?

Pri ktorých operáciách
vás zrasty ohrozujú najčastejšie?








operácia myómov maternice
operácia endometriózy
operácia vaječníkov (cysty), vajcovodov
rozrušenie už vytvorených zrastov
cisársky rez (operačný pôrod)
kyretáž maternice
chirurgická operácia čriev (slepého čreva),
žlčníka ...

www.zrasty.sk

neplodnosť (infertilita)
chronické bolesti brucha
porucha priechodnosti čriev (vrátane zápchy)
bolestivý pohlavný styk
bolestivá menštruácia
opakované operácie
o
 pakované hospitalizácie a pracovná
neschopnosť

Dá sa zrastom predísť?
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 xistujú tzv. bariérové (zabraňujúce tvorbe
zrastov) zdravotnícke pomôcky (napr.
Hyalobarrier gel), ktoré sa aplikujú počas
operácie a a mechanicky zabraňujú tvorbe
zrastov ... viac sa poraďte so svojim lekárom
Zrasty

Rozrušenie zrastov

Maternica Vajcovod

Aplikácia Hyalobarrier gelu

www.zrasty.sk

Zhojené tkanivo bez zrastov
v mieste aplikácie gélu

