Pentru că e mai ușor să previi
SIGU
IT.

SIMP
R.

DOVED
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Informații despre produs4
Dispozitivele medicale HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO conțin geluri
sterile, transparente și cu vâscozitate mare, pe bază de ACP® (polizaharid auto cross-linkat),
obținute prin cross-linkarea acidului hialuronic în urma condensării, acidul hialuronic fiind una
dintre componentele principale ale țesutului conjunctiv uman, ale epiteliului și mezoteliului.
Datorită vâscozității lor, HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO aderă perfect
la suprafața țesuturilor și a peretelui abdominal, creează o barieră anti-aderențe și separă
țesuturile adiacente pe parcursul procesului de reparare secundar intervenției chirurgicale. La
șapte zile de la aplicare, gelul se resoarbe complet. Eficacitatea produselor a fost demonstrată
în studii clinice în chirurgia abdomino-pelvină.
Indicații: HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt indicate pentru
profilaxia sau reducerea formării aderențelor post-chirurgicale din sfera abdomino-pelvină.
HYALOBARRIER® GEL este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale deschise.
HYALOBARRIER® GEL ENDO este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale
laparoscopice și histeroscopice.
Contraindicații: Hipersensibilitate cunoscută la produs.
Depozitare: A se menține refrigerat la temperatura de 2-8°C. Produsul poate fi depozitat la
temperatura camerei o perioadă limitată de timp (nu mai mult de 7 zile), după care trebuie din
nou refrigerat. A nu se congela.
Pentru informații complete, consultați prospectul produsului sau adresați-vă medicului.
Producător: ANIKA THERAPEUTICS S.R.L. Via Ponte della Fabbrica 3/B - 35031, Abano
Terme (PD) – ITALIA
Referințe: 1. Yu D et al. Fertil Steril 2008;89:759-779. 2. Bosteels J et al. Gynecol Surg
2014;11:113-127. 3. Wallwiener M et al. Gynecol Surg 2012;9:465-466. 4. HYALOBARRIER® GEL
și GEL ENDO – Prospectul produselor, 2014.
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ȘTIAI CĂ?

ADERENȚELE

ADERENȚELE
INTRAUTERINE

produc frecvent
TULBURĂRI MENSTRUALE
și INFERTILITATE?1

POT FI PREVENITE?

Odată ce s-au format, aderențele pot fi înlăturate doar printr-o
nouă intervenție chirurgicală, iar riscul de recidivă este foarte mare.1
Mai mult, prezența aderențelor îngreunează operațiile ulterioare.
risc de refacere
a aderențelor

25%
CE SUNT?

ADERENȚELE

CÂND
APAR?

CARE ESTE

IMPACTUL?

Aderențele (sau sinechiile) intrauterine
sunt benzi de țesut fibros care apar
între pereții uterului datorită cicatrizării
anormale ale endometrului (stratul intern
al uterului).2
Riscul formării aderențelor este foarte mare
după traumatismul sau infecțiile uterului:1
• chiuretaje
• naștere
• intervenții histeroscopice
• endometrită
În afara tulburărilor menstruale frecvente
(amenoree, dismenoree), sinechiile uterine
pot avea un impact negativ major asupra
viitorului tău de mămică:1
• infertilitate
• avorturi spontane repetate
• sarcini complicate (extrauterină, naștere
prematură, implantare anormală a placentei)

DA!

De aceea, prevenirea
formării aderențelor
este esențială!

O intervenție eficientă implică:
tehnicile de bună practică chirurgicală folosite de
medicul chirurg
utilizarea unei bariere eficiente pentru prevenirea contactului
dintre țesuturile adiacente pe perioada critică de vindecare.

HYALOBARRIER® GEL ENDO
este gel steril de acid hialuronic 100% auto cross-linkat care
aderă și persistă în interiorul uterului timp de 7 zile, adică pe
perioada critică în care se formează aderențele.4
este biocompatibil, fiind obținut prin condensarea acidului
hialuronic, component natural al organismului uman.4
previne și reduce
formarea aderențelor,
așa cum este
demonstrat clinic.4
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