
 

 

HYALO 4 Regen                                                                                                     0373 
At kollajeni + hyaluronik asit  

 

Heterolog tip I at kollajeni ve hyaluronik asit içeren, liyofilize steril süngerimsi ped formunda, 

uygulama alanlarına kolaylıkla uyarlanabilen, yara iyileşmesinin fizyolojik süresince destek 

veren biyoaktif yara bakım örtüsü. 

 

Kollajen ve hyaluronik asit organizmanın en önemli iki yapısal ve biyolojik bileşenidir ve 

yaralanma sonrasında doku yapısının yeniden oluşturulmasında kritik bir rol oynar. 

Kollajen dermisin destek yapısıdır ve fibroblastların tutunması ve yönelimini ve yeni doku 

oluşmasını destekleyen bir mekanik etki sağlar. 

Higroskopik özellikleri sayesinde hyaluronik asit doku hidrasyonunu kontrol eder ve kollajenin 

düzgün bir şekilde oluşması için ideal koşulları destekleyen nemli bir ortam yaratır. 
 
 

KULLANIM ENDİKASYONLARI 

Akut ve kronik lezyonların, orta ile yüksek eksudalı yaraları için endikedir . Bası ülserleri, 

vasküler ülserler, diyabetik ayak ülserleri, iyileşmesi geciken kronik cilt ülserleri, cerrahi 

lezyonlar, akut ve travmatik yaralar, genel ve özel cerrahi, travmatoloji, jinekoloji ve 

ortopedik, diş hekimliği, birinci ve ikinci derece yanıkların tedavisi için endikedir. 

 

Vasküler rekonstrüktif cerrahi, vasküler cerrahi, karotid cerrahisi, abdominal ve jinekolojik 

cerrahi, ortopedi ve travma cerrahisi gibi genel cerrahi prosedürler, diş hekimliği ve kapiller 

kanama kontrolü için ilk yardımda kullanılacak lokal hemostat olarak kullanılır. 

Mükemmel hemostatik özelliklerine karşın bu yara bakım örtüsü ağır kanamalı olgularda 

ligasyon veya doğrudan baskının yerini almamalıdır. 

Antikoagülan tedaviler bu ürünün etkisini değiştirmez. 

 

KULLANMA TALİMATLARI 

Birincil ambalajı açtıktan sonra ürünü hemen kullanınız. 

Blisteri açtıktan sonra pedin yalnızca bir bölümü kullanılırsa, sonraki uygulamalar için kalan 

bölümü/bölümleri tekrar kullanmayınız. 

Enfeksiyonlu yaralarda kullanmayınız. Bu durumda ürünü kullanmadan önce birkaç günlük 

sürede bir sistemik antibiyotik ve/veya topikal antibiyotik tedavi uygulayınız.  

 

Yara yatağını önceden temizleyiniz ve serum fizyolojik çözeltisine birkaç kez batırılmış nemli 

bir gazlı bezle lezyonu siliniz. 

İltihaplı materyal ve/veya nekrotik kalıntının temizlenmesi için debridman sürecinden sonra 

pedi yaraya uygulayınız. Az eksüdalı yaralar için pedi serum fizyolojik çözeltisiyle 

nemlendiriniz. 

Bu ürünün bir tarafı pürüzlü ve diğer tarafı düzdür; daha iyi performans için düz yüzeyin 

yarayla temas ettirilmesi önerilir. 

Pedin tedavi uygulanacak alanın tamamına temas etmesini sağlayarak, tüm lezyonu 

kapatmak için gerekirse bitişik veya üst üste yerleştirilmiş bir veya daha fazla ped kullanınız. 

Bir steril gazlı bez veya yapışmaz yara örtüsü yardımıyla pedi lezyona sabitleyiniz. Daha sonra 
elastik kompresyon bandajını uygulayınız  

Yara eksüdasına bağlı olarak, 3-4 günde bir veya daha kısa aralıklarla yara örtüsü 

uygulanması önerilir. 

Eksüda ile temas eden ürün jel haline gelerek lezyona mükemmel uyum sağlar, zaman 

içerisinde emilir ve çözülür. Yara 2-3 günde bir izlenmelidir. 

 

Nemli bir mikro-ortam sağlanması için, eksüda düzeyine bağlı olarak ideal şekilde daha fazla 

veya daha az emici özellikte ikincil bir yara örtüsüyle yarayı kapatın ve bir bandaj uygulayın. 

Yeni uygulamaya kadar yeniden emilmemiş ürün yerinde bırakılmalıdır. 

Yara tedavisinde, ürün hala yara yatağına yapışmışsa lezyonun durumunu kontrol etmek için 

yara örtüsünü çıkarmayın veya kesmeyin. 

 



 

 

Kanamayı durdurmak için kullanıldığında ve uygulamanın aseptik koşullarda yapılıp 

yapılmadığından emin olunmayan durumlarda, kanama durduktan sonra yara örtüsü 

çıkarılmalıdır. 

 

UYARILAR VE ÖNLEMLER 

Ürün bileşenlerine bilinen ailesel anafilaktik reaksiyon öyküsü ya da bireysel aşırı duyarlılık 

öyküsü olan hastalarda bu ürünü kullanmayınız. 

 

Bu ürün toksik değildir, topak oluşturmaz, nem emerse şişmeye neden olmaz ve dolayısıyla 

yaranın nefes almaması riskine yol açmaz.  

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ VE GÖREMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYINIZ. 

 

Bu ürün tek kullanımlıktır. Pedin kalan bölümlerini tekrar kullanmayınız.  

Bu ürün sterildir. Ambalaj hasarlıysa kullanmayınız. 

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi uygun şekilde saklanmış ve 

bütünlüğü bozulmamış bir ambalaj için geçerlidir.  

 

 

KONTRENDİKASYONLAR VE YAN ETKİLER 

Bu ürün biyolojik olarak uyumludur ve tekrar emilebilir. Bilinen veya bildirilmiş sensitizasyon 

olguları veya herhangi bir istenmeyen etki veya yan etki yoktur. 

Bu ürün araç veya makine kullanma yeteneğini etkilemez. 

 

Gebelik veya emzirme döneminde kullanım için bilinen kontrendikasyonlar yoktur ancak 

spesifik veriler bulunmadığından, bu ürünün doğrudan bir hekim gözetimi altında kullanılması 

önerilir. 
 

SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI 

Ürünü ısı kaynaklarından uzakta kuru bir yerde saklayınız. 
 
 
AMBALAJ 

Tekli blisterlerde 5x5 cm'lik 5 steril ped içeren kutu 

Tekli blisterlerde 5x5 cm'lik 15 steril ped içeren kutu  

Tekli blisterlerde 10x10 cm'lik 5 steril ped içeren kutu  

Tekli blisterlerde 10x10 cm'lik 15 steril ped içeren kutu  

 
 
ÜRETİCİ 

EURORESEARCH  s.r.l. - Via Larga, 2 – 20122 Milano - Tel. +39 02 8055660 

 

DİSTRİBÜTÖR 

FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (PD) -  

Tel. +39 049 8232534 
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