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Prevence srůstů po gynekologických
operacích

ence srů

Zkrácená informace o zdravotnickém prostředku
Hyalobarrier gel® je sterilní a vysoce viskózní gel, který se získává kondenzací kyseliny hyaluronové, jedné z hlavních složek lidské pojivové tkáně a epiteliálních a mezoteliálních tkání. Je
složen ze 100% čisté hyaluronové kyseliny, bez příměsi jakýchkoliv cizorodých látek. Díky své
viskozitě je schopen vynikajícím způsobem přilnout ke tkáňovému povrchu a k břišní stěně.
Vytváří tak bariéru proti srůstům, která udržuje přiléhající tkáně od sebe během fáze hojení
následující po chirurgickém výkonu. Je proto indikován k prevenci nebo snížení tvorby pooperačních srůstů v oblasti břicha, pánve a dutiny děložní (např. odstranění myomů, endometriózy, cysty na vaječníku, operace vejcovodů, srůsty v dutině děložní, porod císařským řezem).
Gel je zcela odbourán do 4 týdnů po aplikaci cestou přirozeného metabolizmu kyseliny
hyaluronové.
Balení: k dispozici jsou dva druhy balení:
Hyalobarrier gel®:
je indikován k použití u otevřených chirurgických zákroků (laparotomie),
po operačních zákrocích v děloze (hysteroskopiích) a při císařských řezech.
Hyalobarrier gel® endo: je indikován k použití u endoskopických výkonů (laparoskopie).
Uchovávání: Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 – 8 °C. Přípravek může být skladován
při pokojové teplotě pouze po omezenou dobu (ne delší než 7 dnů), poté
musí být znovu skladován v chladničce. Nesmí zmrznout!
Výrobce:
Anika Therapeutics S.r.l., Corso Stati Uniti 4/U, 35127 Padova (PD) – ITÁLIE

Hyalobarrier gel® je možno zakoupit po konzultaci s lékařem
bez receptu v lékárně … více na www.srusty.cz
NORDIC Pharma, s.r.o.
www.nordicpharma.cz
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prevence tvorby pooperačních srůstů

Poraďte se se svým lékařem
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Víte, že …
nejčastější komplikací po operaci
v oblasti břicha a pánve jsou srůsty?

Co Vám mohou srůsty způsobit?
Děloha
Vejcovod

Víte, že …
srůsty jsou abnormální spojení
mezi tkáněmi a orgány?

Víte, že …
srůsty vznikají, jak po gynekologických
operacích a zánětech, tak při některých
gynekologických onemocněních
(např. endometrióza)?

Při kterých gynekologických
operacích jste nejčastěji
ohrožena srůsty?







operace myomů dělohy
operace endometriózy
operace vaječníků (cysty), vejcovodů
rozrušení již vzniklých srůstů
císařský řez (operační porod)
kyretáže dělohy
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Srůsty









neplodnost (infertilita)
chronické bolesti břicha
porucha průchodnosti střev (včetně zácpy)
bolestivý pohlavní styk
bolestivá menstruace
opakované operace, prodloužení doby operace
opakované hospitalizace a pracovní
neschopnost

Lze srůstům předejít?

ANO

 existují tzv. bariérové (zabraňující tvorbě srůstů)
zdravotnické prostředky (např. Hyalobarrier gel),
které se aplikují v průběhu operace
a mechanicky zabraňují tvorbě srůstů
... poraďte se se svým lékařem
Srůsty

Rozrušení srůstů

Děloha Vejcovod

Aplikace Hyalobarrier gelu

Zhojená tkáň bez srůstů
v místě aplikace gelu
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