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HYALO4 CONTROL SPRAY 
 

Ürün Tanımı 

HYALO4 Control Spray , sodyumhyaluronat (HA) ve metalik gümüş içeren , yüzeysel toz sprey 

pansumandır. Hyaluronik asit biyolojik bir polisakkarittir (glikozaminoglikan); birçok dokunun 

ekstraselüler matriksinin içinden dağılır; yüksek miktarda su bağlar ve düşük konsantrasyonlarda 

bile, viskoz hidrat bir jel oluşturur. Tedavi işlemi sırasında HA, suda çözünen moleküllerin hızlı 

difüzyonuna ve hücrelerin yer değiştirmesine olanak sağlar. İlaç özelliğine sahip olan metalik 

gümüşün varlığı, pansumanın mikrobiyal kontaminasyonunu önler ve yara ortamını dış kökenli 

ekstra bakteri kaynaklarından korur. HA ve gümüş,  bir matrikse (hafif kaolin ve silikondioksit) 

absorban özelliklerle birleştirilmiştir. HYALO4 Control Spray’in bu özel formülasyonu, doğal 

iyileşme sürecini kolaylaştıran ve mikrobiyal nüfuza karşı etkili bir bariyer oluşturan ortam yaratarak 

dışarı sızmayı kontrol eder. Ürün, uygulanan bölgede kalır ve yara dışına itilmesinden etkilenmez. 

Fizyolojik bir solüsyonla kolayca temizlenebilir.  
 

Bileşim 

Temel Bileşen: Hyaluronik asit sodyum tuzu 0.2% 

Diğer Bileşenler: Metalik Gümüş 2.0 %, Silikondioksit , Hafif Kaolin ve itici gaz olarak n-Bütan. 
 

Endikasyonlar 

HYALO4 Control Spray, enfekte olmamış cilt lezyonlarının geçici lokal tedavisi  (sıyrıklar, yüzeysel 

deri kayıpları, deri çatlakları, kesikler, minör cerrahi yaralar, birinci ve ikinci derece lokal yanıklar 

vb.) ve dış kökenli ekstra bakteri kaynaklarına karşı korumalı bir nem ortamı sağlaması için 

endikedir. 

 
Dozaj Ve Uygulama 

Lezyonlar tedavi öncesinde temizlenmelidir. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Kutuyu dik 

tutarak, yara yüzeyini kaplaması için yeterli miktarda tozu sıkınız. Kısa aralıklarla tekrarlayınız. HYALO4 

Control Spray’in uygulanmasından sonra, tedavi edilen bölgenin steril bandajla örtülmesi tavsiye edilir. 

Klinik değerlendirmeye göre günde bir veya iki kez uygulayınız. 

 

Kontraendikasyonlar 

Ürünün bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı saptanmış hastalar HYALO4 Control Spray ‘i kullanmamalıdır.  

Hamilelerin ürünü doktor tavsiyesi altında kullanmaları önerilir. 

 

Önlemler 

Dört haftadan uzun süreli periyotlarda kullanılmaması önerilir. 

Yarım kalan tedavi sürecinde ve enfeksiyon komplikasyonunda doktorunuza danışınız. 

Vücudun üst kısımlarına uygularken hastanın yüzünü koruyunuz. 

Yüz bölgesine veya yakınına sıkmayınız. 

Tozu solumaktan kaçınınız.  

Kazara yutulması veya solunması durumunda acil olarak doktorunuza danışınız. 

Kutuyu yara ile doğrudan temas ettirmeyiniz. 

Tedavi edilen bölgeleri güneş ışığına maruz bırakmayınız, tıpkı gümüş içeren diğer ürünlerin uygulamasında 

olduğu gibi. 

 
Uyarılar 

Ürünü proteolitik enzimler veya kuaterner amonyum tozu içeren dezenfektanlarla birlikte kullanmayınız. 

Her uygulamadan sonra kutunun kapağını kapatınız. 
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Hasarlı ambalajları kullanmayınız. 

Ürünü, ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi ürünün doğru depolanmasıyla ilgilidir. 

 
Basınçlı kap: ısıtılırsa patlayabilir (itici gaz n-bütan). Isıdan , sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevden 

ve diğer yanma kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içilmez. Spreyi açık aleve veya başka yanma 

kaynaklarına sıkmayınız. Kullanırken veya kullandıktan sonra yakmayınız veya delmeyiniz. Günışığından 

koruyunuz.50°C/122°F sıcaklıkların üzerine maruz bırakmayınız. 

 

Kullanım sonrasında kutuyu, ilgili kurallar doğrultusunca çöpe atınız.   

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 

 
İstenmeyen Etkiler 

Şu lokal ters reaksiyonlar nadiren görülebilir; uygulama bölgesinde kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, deri 

irritasyonu, kuruluk, eritem, dermatit, deride renk değişikliği. Semptomlar genellikle geçici, hafif şiddetlidir 

ve nadiren tedavinin erken sonlandırılmasını gerektirir. 

 

Saklama 

40°C ‘nin altında muhafaza ediniz. 

 

Sunum Şekli 

125 ml basınçlı kapta 10 gr toz sprey 

50 ml basınçlı kapta 4 gr toz. 

 

Üretici  

Fidia Farmaceceutici S.p.A. 

Via Ponte della Fabbrica 3/A 

35031 Abano Terme (Padua) Italy 

 

Kullanım Talimatınınn en son revizyon tarihi: Şubat 2016 

 Dikkat 

 

  Kullanım talimatlarına başvurun 

 

 

           Son kullanma talimatı 

 

 

  Parti kodu 
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                                                 Sıcaklık limiti 

 

          Üretici 

 

 Tehlike Aşırı alevlenir aerosol 

 

 

 

 

 


