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KULLANIM TALİMATLARI 

 
Ürün Açıklaması 
 
Abdominal-pelvik ameliyat prosedürleri, pelvik ağrıya ve/veya kısırlığa neden olabilen, adezyon 

oluşumunun sık görülen sebeplerindendir. Bu ameliyat sonrası adezyonların nedeni bitişik iç 

organlar arasında lifli dokudan oluşan temas alanlarının oluşmasıdır. Ameliyat sonrası adezyonları 

önlemek için, bitişik dokular arasında teması önlemek için bir bariyer oluşturabilecek ve 

adezyonların oluşmasını önlemek için yeterli bir süre boyunca uygulama alanında kalabilecek bir 

ürün kullanılması önerilir. 
 
HyaRegen® Jel, steril, saydam ve yoğun kıvamlı bir jeldir. Aktif bileşeni, hayvansal olmayan 

kaynaktan, çapraz bağlı hiyalüronan molekülleridir. HA, insan bağ dokusunun ve epitel ile 

mezotel dokularının ana bileşenlerinden biridir. Çapraz bağlama işlemi HA'nın daha yapışkan 

olmasını ve in vivo olarak daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu nedenle HyaRegen® Jel'in 

yapışkanlığı arttırılmış ve direnç süresi uzatılmıştır ve aynı zamanda orijinal polimerle aynı 
tolerans ve bio-uyumluluğu sağlayabilir. 
 
HyaRegen® Jel, en fazla 30 gün emilmek üzere tasarlanmıştır. Uygulamadan bir iki hafta sonra, 

uygulandığı dokudan veya bölgeden bağımsız olarak, HyaRegen® Jel neredeyse tamamen yeniden 

emilir. Yapışkanlığı sayesinde, HyaRegen® Jel, doku yüzeyine yapışır ve bitişik dokuların bir 

cerrahi işlemi takip eden onarım sürecinde ayrı kalmasını sağlayan yapışma önleyici bir bariyer 
oluşturur. 

 
Kullanım Amacı 
 
HyaRegen® Jel, laparoskopik/histeroskopik ve açık ameliyat prosedürleri ardından abdominal-

pelvik bölgede oluşan ameliyat sonrası yapışmayı önlemek veya azaltmak için kullanılır. 

 
Kullanım Talimatları 
 
---Koruyucu ambalajı açın (Tyvek kese ve bilister ambalaj) ve şırıngayı ameliyat alanına sokun, 

ameliyathanede kullanılan normal aseptik teknikleri uygulayın.  
 
---Şırınganın ucundaki koruyucu kapağı çıkartın ve uygun olduğunda, şırınganın luer lock ucunu 

geniş delikli bir kanüle bağlayın (örn. I.V kateter, 14 ölçek veya üstü) 
 
--- Jeli abdominal pelvik boşluğuna ve rahim boşluğuna pistona basarak uygulayın. 
 
--Tüm bölgelere yeterli jel uygulanmasını sağlayın. 
 
---Ürünün uygulanmasının ardından ameliyat bölgesini yıkamayın. 
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Kontrendikasyonları 
 
Hiyalüronan ve türevlerine karşı aşırı hassasiyet 
 
Cihaz, enfeksiyonlu veya cerrahi bölgede kontaminasyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır. 
 
Uyarılar ve Önlemler 
 
---Cerrahi bölgede aşırı kanama olmadığını doğrulayın. HyaRegen® Gel kullanılmadan önce aşırı 

kanama kontrol altına alınmalıdır.  
---HyaRegen® Jel'in yapısında bakteriostatik veya bakterisit aktivite bulunmamaktadır. Önceden 

bulunan enfeksiyonlara karşı bakteriostatik etki göstermez ve yeni enfeksiyon oluşumunu 

önlemez. Önceden enfeksiyon bulunması halinde, uygun tedavi yapılmalıdır. 
 
---HyaRegen® Jel'in başka bir yapışma önleyici cihazla birlikte kullanımı değerlendirilmemiştir.  
---HyaRegen® Jeli 2 ml/kg vücut ağırlığı üzerindeki dozlarda değerlendirilmemiştir. Doktorun 

onayı olmadan HyaRegen® Jel'in 2 ml/kg vücut ağırlığı üzerinde dozlarda kullanılması 

önerilmez.  
---HyaRegen® Jel, kötü huylu tümörlerden etkilenen hastalarda değerlendirilmemiştir. Preklinik 

veriler, ürünleri neoplastik difüzyonda hiç bir etkisinin olmadığını göstermiştir.  
---HyaRegen® Jel'in hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili herhangi bir veri mevcut değildir. Bu 

durumda ürünlerin kullanılması tavsiye edilmez. Aynı zamanda tedaviden sonraki bir menstrual 

döngü tamamlanana kadar hamilelikten kaçınılması önerilir. 
 
---İntravasküler olarak enjekte etmeyin.  
---HyaRegen® Jel, tek kullanımlık, önceden doldurulmuş şırıngalarda tedarik edilir. Yalnızca 

sağlanan şırınga içeriği sterildir. Şırınganın dış yüzeyinde çok düşük seviyede kontrollü canlı 

organizma yükü vardır. Şırınga, dış yüzeyinin kontamine olmasını önlemek ve cihazların 

ameliyathanede kullanılmasına imkân sağlamak için koruyucu bir blister ambalaj veya Tyvek 

kesesi içinde ambalajlanmıştır. Şırınga içeriğini yeniden sterilize etmeyin. 
 
---Ürünü, keseyi açar açmaz kullanmanız tavsiye edilir. 
 
---Cihazın tüm birleştirme işlemleri ameliyathanede gerçekleştirilmelidir. 
 
---Şırınga tek kullanımlıktır, kullanılmayan ürünler uygun bir şekilde tasfiye edilmelidir. Ürünün 

yeniden kullanılması ciddi enfeksiyona neden olabilir. 
 
---Boş kapların uygun bir şekilde tasfiye edilmesi gerekir. 
 
---Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
 
---Şırınga ve/veya koruyucu kese ya da bilister zarar görmüşse, ürünü kullanmayın ye yerel 

distribütörü arayın. 
 
---Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.  
---HyaRegen® Jel, kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Kullanmadan önce 

talimatları okuyun.
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Yan Etkiler 
 
Rapor edilen yan etkilerin türü ve sıklığı, genelde ameliyat sonrasında görülen olaylarla 

uyumludur. Tamamlanan iki klinik çalışmada da cihazla alakalı herhangi bir yan etkisi rapor 

edilmemiştir. Ancak, ameliyatla yerleştirilen bio materyallerle birlikte enfeksiyon, yabancı madde 

reaksiyonu veya alerjik reaksiyon vs gibi yan etkilerin görülme ihtimali ortaya çıkabilir. 

 
Saklama 
 
HyaRegen® Jel, 2°-30 ℃ arasında saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır. 
DONDURMAYIN. 
 
 
Raf Ömrü 
 
Üretim tarihinden itibaren 24 aydır. 
 
 
Tedarik Şekli 
 
HyaRegen® Jel 2ml HyaRegen® Jel içeren 2.25 ml cam şırıngada, 3 veya 5ml HyaRegen® Jel 

içeren 5ml cam şırıngada, 6, 8 veya 10ml HyaRegen® Jel içeren 10ml cam şırıngada veya 15 veya 

20 ml HyaRegen® Jel içeren 20ml cam şırıngada tedarik edilir. 
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