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HYALO4 SKIN Cream  

Ürün açıklaması 

HYALO4 SKIN Cream, ana bileşen olarak hyaluronik asitten oluşan topikal bir preparattır. Hyaluronik asit, birçok 

dokunun ekstraselüler matrisinden salınan biyolojik bir polisakkarittir. (glukozaminglikan). Hidrofilik özelliklerine 

bağlı olarak, hücrelerin etrafında ve hücre aralarında nemli bir alan oluşmasını sağlar, bu da hücrelerin migrasyonunu  

kolaylaştırır. HYALO4 SKIN farklı formlarda sunulmaktadır (HYALO4 SKIN Krem, Gazlı bez, Sprey ve Jel).  

 

Bileşim 

Ana bileşen: %0.2 Hyaluronik asit sodyum tuzu 

Diğer bileşenler: Polietilen glikol 400 monostearat, Oleik asit desil esteri, Emülgatör parafin, Gliserol, %70 Sorbitol 

çözeltisi, Sodyum dehidroasetat, Metil p-hidroksibenzoat, Propil p-hidroksibenzoat, Parfüm, Saf Su. 

 

Endikasyonları 

HYALO4 SKIN Cream, deri tahrişi ve lezyonlarının kontrol altına alınmasında endikedir. Özellikle, akut ve kronik 

yaraları (sıyrıklar, donör alanları ve ameliyat kesikleri, birinci ve ikinci derece yanıklar, vasküler ve metabolik ülserler 

ve bası yaraları) kaplamak ve nemli bir yara ortamı sağlayarak sıyrılma, sürtünme ve kurumaya karşı korumak için 

kullanılır. 

 

Dozaj ve Uygulama 

Tedavi öncesi yaralar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Kremi günde iki kere veya daha fazla, ince tabaka 

halinde yara yüzeyine uygulayın. Uygulanan alan steril bir sargı bezi veya steril bir bandajla kapatılmalıdır.   

 

Kontraendikasyonları 

Ürün bileşenlerine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilere uygulamayın.  

 

Uyarılar ve Önlemler 

Ambalajın hasarlı olması durumunda ürünü kullanmayın. 

Ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın. 

Son kullanma tarihi, ürünün 30°C sıcaklık altında orijinal ambalajında saklanan ürün için geçerlidir. 

Ürünü ilk açtıktan 12 ay sonra atın. 

Kutunun yara ile doğrudan temasından kaçının. 

Çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için her bir HYALO4 SKIN Cream tüpü sadece bir hasta tarafından kullanılmalıdır.   

Kullandıktan sonra, yürürlükteki ulusal uygulamaya göre imha edin.  

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

 

İstenmeyen etkiler 

Nadiren aşağıdaki lokal istenmeyen etkiler meydana gelebilir: uygulama alanında kızarıklık, kaşınma, yanma hissi, deri 

tahrişi, kuruluk, eritme, dermatit, cildin renk değiştirmesi. Belirtiler genellikle geçici ve hafiftir ve nadiren tedavinin 

erken sonlandırılmasını gerektirir. 

 

Etkileşimleri 

Kuaterner amonyum tuzları içeren dezenfektanlarla bir arada kullanmayın, hyaluronik asit çökelebilir.  Yaraların 

antibiyotikler veya diğer lokal ajanlarla bir arada topikal tedavisi etkileşimlere veya HYALO4 SKIN Cream’in 

uyumsuzluğuna neden olmaz. 

 

Saklama 

30°C altındaki sıcaklıklarda saklayın.  

Dondurmayın. 

 

Sunum Şekli 

15 g tüp içeren karton kutu  

25 g tüp içeren karton kutu  

30 g tüp içeren karton kutu  

100 g tüp içeren karton kutu  

 

Üretici 
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  Kullanma talimatına danışın 

 

 

           Son kullanma tarihi 

 

  Parti numarası 

 

 

 

 

                          

                          Sıcaklık limiti 

 

       Kutu açıldıktan sonra kaç ay içinde tüketilmesi gerektiğini gösterir 

 

 

          Paket hasarlıysa kullanmayınız 

 

           Üretici 
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HYALO4 SKIN Gel 

Ürün açıklaması 

HYALO4 SKIN Gel, ana bileşen olarak hyaluronik asitten oluşan topikal bir preparattır. Hyaluronik asit, birçok 

dokunun ekstraselüler matrisinden salınan biyolojik bir polisakkarittir. (glukozaminglikan). Hidrofilik özelliklerine 

bağlı olarak, hücrelerin etrafında ve hücre aralarında nemli bir alan oluşmasını sağlar, bu da hücrelerin migrasyonunu  

kolaylaştırır. HYALO4 SKIN farklı formlarda sunulmaktadır (HYALO4 SKIN Cream, Gazlı bez, Sprey ve Jel). 

HYALO4 SKIN Gel  renksiz olduğundan , estetik sebeplerle tercih edilir. 

 

Bileşim 

Ana bileşen: %0.2 Hyaluronik asit sodyum tuzu 

Diğer bileşenler: %70 Sorbitol çözeltisi, Sodyum dehidroasetat, Metil p-hidroksibenzoat, Propil p-hidroksibenzoat, 

Karbomer 980, sodyum hidrosit, Saf Su. 

 

Endikasyonları 

HYALO4 SKIN Gel, deri tahrişi ve lezyonlarının kontrol altına alınmasında endikedir. Özellikle, akut ve kronik 

yaraları (sıyrıklar, donör alanları ve ameliyat kesikleri, birinci ve ikinci derece yanıklar, vasküler ve metabolik ülserler 

ve bası yaraları) kaplamak ve nemli bir yara ortamı sağlayarak sıyrılma, sürtünme ve kurumaya karşı korumak için 

kullanılır. 

 

Dozaj ve Uygulama 

Tedavi öncesi yaralar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Jeli günde iki kere veya daha fazla, ince tabaka halinde 

yara yüzeyine uygulayın. Uygulanan alan steril bir sargı bezi veya steril bir bandajla kapatılmalıdır.   

 

Kontraendikasyonları 

Ürün bileşenlerine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilere uygulamayın.  

 

Uyarılar ve Önlemler 

Ambalajın hasarlı olması durumunda ürünü kullanmayın. 

Ambalaj üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın. 

Son kullanma tarihi, ürünün 30°C sıcaklık altında orijinal ambalajında saklanan ürün için geçerlidir. 

Ürünü ilk açtıktan 2 ay sonra atın. 

Kutunun yara ile doğrudan temasından kaçının. 

Çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için her bir HYALO4 SKIN Gel tüpü sadece bir hasta tarafından kullanılmalıdır.   

Kullandıktan sonra, yürürlükteki ulusal uygulamaya göre imha edin.  

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

 

İstenmeyen etkiler 

Nadiren aşağıdaki lokal istenmeyen etkiler meydana gelebilir: uygulama alanında kızarıklık, kaşınma, yanma hissi, deri 

tahrişi, kuruluk, eritme, dermatit, cildin renk değiştirmesi. Belirtiler genellikle geçici ve hafiftir ve nadiren tedavinin 

erken sonlandırılmasını gerektirir. 

 

Etkileşimleri 

Kuaterner amonyum tuzları içeren dezenfektanlarla bir arada kullanmayın, hyaluronik asit çökelebilir.  Yaraların 

antibiyotikler veya diğer lokal ajanlarla bir arada topikal tedavisi etkileşimlere veya HYALO4 SKIN Gel’in 

uyumsuzluğuna neden olmaz. 

 

Saklama 

30°C altındaki sıcaklıklarda saklayın.  

Dondurmayın. 

 

Sunum Şekli 

30 g tüp içeren karton kutu  

100 g tüp içeren karton kutu  

 

Üretici 

FIDIA Farmaceutici S.p.A. 

Via Ponte della Fabbrica 3/A 

35031 Abano Terme (Padua) İtalya 
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