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HYALO4 START 

KULLANIM TALİMATLARI 

Ürün Açıklaması 

HYALO4 START, bakteriyel fermantasyon ile ana bileşen olarak elde edilen sodyum hyaluronat ve patojen olmayan 

Vibrio alginolyticus’dan elde edilen bakteriyel kollajenaz içeren, birlikte bir tıbbi madde olarak topikal uygulanan sıvı 

bir merhemdir.  

HYALO4 START, yeni canlı dokuyu koruyan ve doğal tamir sürecini destekleyen hyaluronik asidin nemlendirici 

özelliği sayesinde yara yatağının hazırlanmasını sağlar. Aslında, lezyonların iyileşmesi nemli ortamda daha hızlı 

meydana gelir. Bakteriyel kollajenaz yara yatağı hazırlanmasına yardımcı olur. 

Bileşim 

Ana bileşen: sodyum hyaluronat %0.2 

Diğer bileşenler: kollajenaz (merhemde en az 2.0 nkat/g), hafif likit parafin, beyaz vazelin. 

Endikasyonlar 

Kronik ülserlerin lokal tedavisi (örn. Bası yaraları, vasküler bacak ülserleri, diyabetik ülserler). Özellikle, doğal 

iyileşme sürecini destekleyecek ideal nemli bir ortam ve yara yatağı hazırlama amaçlanmaktadır. 

Dozaj ve Uygulama 

Uygulama öncesi yaralar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Başarılı bir tedavi sağlamak için lezyon alanında 

yeterli nemlilik olmalıdır. Kuru lezyonlar fizyolojik solüsyonlarla (%0.9 NaCl) veya glikoz çözeltisi gibi doku 

tarafından iyi tolere edilen solüsyonlarla nemlendirilmelidir. Sert yara kabukları ıslak pansuman ile yumuşatılmalıdır. 

HYALO4 START’ı günde bir kez veya doktorunuzun tavsiye ettiği sıklıkta yara üzerine 2 mm bir tabaka oluşturacak 

şekilde uygulayın. Uygun teması sağlamak için merhem uygulanan alanı steril bir örtü ile kapatın.  

Gebelik ve Emzirme 

Hekim tarafından önerilmişse, HYALO4 Start gebelik ve emzirme sırasında kullanılabilir.  

Kontraendikasyonlar 

Ürün bileşenlerine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar HYAL04 START’ı kullanmamalıdır. 

Uyarılar ve önlemler 

Ürünün 30 günden fazla bir sure kullanılmaması tavsiye edilmektedir. 

Enfeksiyon komplikasyonu olması durumunda doktorunuza danışın. HYALO4 START ile tetrasiklin lokal olarak 

birlikte kullanılmamalıdır. 

Kuaterner amonyun tuzları, gümüş ve diğer ağır metaller içeren sabunlar/deterjanlar ve dezenfektanlarla ürünü birlikte 

kullanmayın. Kullanılabilecek ürünleri doktorunuza sorun. 

Açık tendon ve kıkırdaklarda kullanmayınız. 

Göz ve mukozaya temasından kaçınınız. 

Kazara yutulması veya solunması durumunda derhal doktorunuza danışınız. 
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Merhemin tüpünün direk yaraya temas etmesinden kaçınınız. 

Her kullanımdan sonra merhemin kapağını kapatınız. 

Paket hasarlı ise kullanmayınız 

Ürün açıldıktan sonra en fazla 36 ay kullanılabilir. 

Pakette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi doğru saklanmış ürünler için geçerlidir. 

Kullandıktan sonra ülkenizin kuralları çerçevesinde imha ediniz. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.  

Beklenmeyen Etkiler 

Acı, kaşıntı, yanma, kızarıklık gibi beklenmeyen lokal etkiler meydana gelebilir.Ürünün bileşenlerine aşırı duyarlılığı 

olan hastalar dışında sistematik beklenmeyen etki meydana gelmez. 

Saklama 

30°C’nin altında saklayınız. 

Dondurmayınız. 

Sunum Şekli 

15 gr , 30 gr ve 50 gr tüp  
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