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Prewencja zrostów
po operacjach ginekologicznych
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Czeka Cię
operacja
ginekologiczna?

Skrócona informacja o produkcie:
Hyalobarrier gel® jest sterylnym, przezroczystym żelem o bardzo wysokiej lepkości uzyskiwanym przez kondensację kwasu hialuronowego, który jest jednym z głównych składników
ludzkiej tkanki łącznej oraz nabłonkowej i śródbłonkowej. Jest w 100 % czystym kwasem hialuronowym bez dodawania jakichkolwiek innych substancji. Dzięki swojej wysokiej lepkości Hyalobarrier Gel idealnie przylega do powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej tworząc
barierę oddzielającą tkanki podczas fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym. Jest wskazany do zapobiegania tworzeniu się zrostów pooperacyjnych lub do zmniejszania ich liczby
i ciężkości po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej i miednicy (np. usuwanie
mięśniaków, operacje jajników, jajowodów, endometrioza, uwalnianie zrostów wewnątrzmacicznych...)
Żel jest całkowicie wchłaniany i degradowany naturalną drogą w ciągu 4 tygodni po zastosowaniu.
Produkt jest dostępny w dwóch formach:
Hyalobarrier gel®:

do operacji z otwarciem powłok brzusznych (laparatomia)

Hyalobarrier gel® endo: do zabiegów endoskopowych (laparoskopia, histeroskopia).
Uwaga:

Przechowywać w temp. 2-8 stopni Celsjusza. Nie zamrażać!

Wytwórca: 	Fidia Advanced Biopolymers S.r.I., Via Ponte della Fabricia 3/B - 35031 Albano
Terme (PD) Italie
NORDIC Pharma
www.nordicpharma.pl

www.zrosty.pl

prewencja powstawania zrostów pooperacyjnych

Zapytaj swojego lekarza

www.zrosty.pl

Czy wiesz, że …

Zrosty mogą powodować:

Zrosty są najczęstszym powikłaniem po operacjach
w obrębie jamy brzusznej i miednicy?

Czy wiesz, że …
Zrosty są nieprawidłowymi
(patologicznymi) połączeniami
między tkankami i narządami.

Czy wiesz, że …

Zrosty

Zrosty powstają po operacjach
i po przebytych stanach zapalnych
(zapalenie jajników, endometrioza...)

Po jakich operacjach
najczęściej powstają zrosty?








 suwanie mięśniaków macicy
u
operacje endometriozy
operacje na jajnikach (cysty), jajowodach
uwalnianie wcześniej powstałych zrostów
cięcia cesarskie
łyżeczkowanie macicy
operacje chirurgiczne (zapalenie wyrostka
robaczkowego, pęcherzyka żółciowego)...
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 n
 iepłodność
 p
 rzewlekłe bóle brzucha
 w
 zdęcia, zaparcia, dolegliwości bólowe
związane ze zwężeniem jelita
 n
 iedrożność jelit
 b
 olesne miesiączki
 b
 ól w trakcie stosunku płciowego
 k
 onieczność kolejnych operacji

Czy zrostom można zapobiec?

TAK

 Są tak zwane bariery przeciwzrostowe – produkty
zapobiegające powstawaniu zrostów, jak np.
Hyalobarrier Gel, który aplikuje się w trakcie
operacji i który w sposób mechaniczny chroni
i zapobiega powstawaniu zrostów.
Zapytaj swojego lekarza.
Zrosty

Uwolnienie zrostów

Macica

Aplikacja żelu Hyalobarrier

www.zrosty.pl

Jajowód

Gojenie tkanek w miejscu
aplikacji żelu (brak zrostów)

