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HYALO4 CONTROL Cream  
 

 

Ürün tanımı 

HYALO4 CONTROL Cream, temel bileşen olarak hyaluronik asit sodyum tuzu kullanılarak 

hazırlanmış topikal bir müstahzardır. Hyaluronik asit biyolojik bir polisakkarittir 

(glikozaminoglikan); birçok dokunun ekstraselüler matrisinin içinden dağılır. Birçok ve farklı doku 

onarımı prosesinin iyileşmesini ve yeniden epitelizasyonunu kolaylaştırmasında aktif olarak yer 

aldığı birçok çalışmada belgelenmiştir. Hidrofilik özellikleri sayesinde, doğal iyileşme prosesi için 

gerekli nemli yara ortamını sağlar. Gümüş sulfadiazin yaklaşık bütün patojenik bakterilerin ve 

mantarların in vitro gelişimini engelleyen, iyi bilinen bir antimikrobiyal ajandır. Gümüş 

sülfadiazinin varlığı ürün kompozisyonunda mikrobiyal kontaminasyonu önleyici bir rol oynar, 

böylece hyaluronik asidin kabiliyetini geliştirerek yara iyileşmesini destekler. Bu özellikler 

pansumanı günde sadece bir kere değiştirmeye olanak sağlar: bu hastaya minimum rahatsızlık verir 

ve yaranın havaya minimum maruz kalmasını sağlar. Böylece yara kontaminasyon ihtimali azalır.     

 

İçerik 

Temel bileşen: Hyaluronik asit sodyum tuzu 0,2% 

Diğer bileşenler: Gümüş sülfadiazin 1%, Polietilen glikol 400 monostereat, Desil ester of oleik asit, 

Emülsifiye mum, Gliserol, Sorbitol solüsyonu 70%, Saf su. 

 

Endikasyonlar 
HYALO4 CONTROL özellikle yüksek enfeksiyon riski bulunan cilt lezyonlarının tedavisinde 

endikedir. Bilhassa akut ve kronik yaralar (birinci ve ikinci derece yanıklar, vasküler ve metabolik 

ülserler, bası yaraları) ve nemli mikropsuz yara ortamı sağlamak için tasarlanmıştır.  

HYALO4 CONTROL Enfekte olmamış yaraları enfeksiyondan korumasına yardım etmek için ve 

enfeksiyonlu yaraların tedavisinde, enfeksiyonun yeniden meydana gelmesini önlemeye yardımcı 

olmak için kullanılabilir. 

 

Dozaj ve Uygulama 

Lezyonlar her uygulama öncesi temizlenmelidir. Tamamı ile iyileşme meydana gelinceye kadar 

yaranın durumuna göre günde bir veya iki kez, yara yüzeyine ince bir tabaka krem uygulayınız. Bir 

aydan uzun süreli tedavilerde bir hekim tarafından yaranın klinik değerlendirmesi baz alınarak takip 

edilmelidir. Tedavi edilen bölge steril bir bandaj ile sarılmalıdır. 

 

Kontraendikasyonlar 

Ürünün bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı tespit edilmiş veya karaciğer yetmezliği veya böbrek 

yetmezliği veya glikoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar kullanmamalıdır. 

Hamileler ve çocukları kullanmamalıdır. 

 

Uyarı ve Önlemler 

Ambalaj hasar görmüşse kullanmayınız. 

Ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonar kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi, ürünün orijinal paketinde 30°C altındaki sıcaklıklarda saklandığı koşullarda 

geçerlidir. 

Ürün açıldıktan 12 ay sonra atınız. 

Kullandıktan sonra ülkenizdeki kurallara göre çöpe atınız. 

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. 
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Yaraya tüpün direk temas etmesinden kaçınınız.  

Çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için her bir HYALO4 CONTROL Cream bir hastaya 

kullanılmalıdır. 

Tedavi edilmiş bölgeleri gün ışığına maruz bırakmayınız. Her ne kadar yıkandığında kolayca çıksa 

da, ürünün içerdiği gümüş sulfadiazin ciltte kahverengimsi gri leke bırakabilir 

 

Etkileşim 

Ürünü proteolitik enzimler veya kuaterner amonyum tozu içeren dezenfektanlarla birlikte 

kullanmayınız çünkü ürünle etkileşime girebilirler. 

 

İstenmeyen Etkiler 

HYALO4 CONTROL genellikle iyi tolere edilir. Vücudun geniş çaplı bölgeleri tedavi edildiğinde, 

sülfonamidin sistematik verilmesi sonrası bazen yan etkiler görülür. Örneğin böbrek yetmezliği, 

toksik hepatit, agranülositoz, trombositopeni, lökopeni. 

 

Saklama 

30°C’nin altında muhafaza ediniz. 

 

Sunum Şekli 

25 g tüp içeren karton kutu 

100 g tüp içeren karton kutu 
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 Ürünün açıldıktan sonra kaç ay kullanılabileceği  
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