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KULLANIM TALİMATLARI 

MateRegen® Gel IU 

ABSORBE EDİLEN İNTRAUTERİN ADEZYON BARİYERİ  

Dikkat: Blister ambalaj ya da Tyvek Yırtılmaz Zarf açılmış ya da hasar görmüş ise kullanmayınız.  

ÜRÜNÜN TANIMI 
MateRegen® Gel IU hayvansal olmayan çapraz-bağlı hyaluronan moleküllerinden oluşan steril, non-pirojenik, saydam, viskoelastik, 
biyolojik olarak absorbe edilebilen bir jeldir. Cam şırıngalarda doldurulmuş olarak kullanıma sunulmaktadır. Şırıngada bir kapak ve bir 
plastik piston çubuğu bulunur ve herhangi bir tıbbi, insan kökenli ya da hayvan kökenli madde yer almaz. MateRegen® Gel IU intrauterin 
boşlukta cerrahi sonrası adezyon oluşumunu önleyen ya da azaltan biyolojik olarak absorbe edilebilir bir adezyon bariyeri olarak kullanılır.  
 

KULLANIM ENDİKASYONLARI 
MateRegen® Gel IU histeroskopik cerrahi ya da diğer intrauterin girişimlerde cerrahi sonrası intrauterin adezyonları önlemek ya da 
azaltmak amacıyla absorbe edilebilir bir bariyer olarak kullanım için endikedir. MateRegen® Gel IU cerrahi sonrası intrauterin boşluğu 
doldurarak, iyileşme sürecinde travmalı yüzeyleri birbirinden ayırarak ve doğal iyileşme sürecini kolaylaştırarak etkide bulunur.   

KONTRENDİKASYONLARI 
Hyaluronan ya da türevlerine karşı bilinen hassasiyet.  
Cerrahi bölgede enfeksiyon ya da kontaminasyon olan hastalarda kullanılmamalıdır.  
 

KULLANIM TALİMATLARI 
1. Ameliyathanelerdeki standart sterilite yaklaşımını kullanarak koruyucu kutuyu açın ve şırınga ile pistonunu steril cerrahi bölgeye 

yerleştirin.  
2. Şırınga ucundaki koruyucu kapağı çıkarın ve şırınganın luer kilidi içeren ucunu standart bir luer kilidi (ayrı bir pakette yer almaktadır) 

kullanarak uygulama kanülüne bağlayın.  
3. Histeroskopik cerrahi ya da diğer intrauterin girişimlerden sonra uygulama kanülünü uterus boşluğunun alt kısmına yerleştirin. Direnç 

hissettiğiniz noktada uygulama kanülünü ilerletmeyin. MateRegen® Gel IU’yu uterus boşluğuna yavaşça uygulayın. Şırıngada az 
miktarda jel (yaklaşık 1-2 ml) kaldığında, uygulama kanülünü servikal kanalın iç ağzına kadar çekin ve jeli yavaşça servikal kanala 
enjekte edin.  

4. Ürünün yerinde kalması için cerrahi bölgede irrigasyon uygulamayın (hekim tersini tercih etmediği sürece).  
5. Ciddi intrauterin adezyonlar için MateRegen®Gel IU ile birlikte Foley kateter balonu gibi başka tıbbi gereçlerin kullanılacağı 

hastalarda, önce MateRegen® IU enjekte ederek endometriumun tamamen kaplanmasını sağlayın ve ardından standart yaklaşımla 
kateter balonunu yerleştirin. 

UYARILAR VE ÖNLEMLER 
1. Cerrahi bölgede aktif kanama olmadığından emin olun. MateRegen® Gel IU uygulamasından önce görülebilir her türlü aktif 

kanamanın kontrol edilmesi gerekir.  
2. MateRegen® Gel IU herhangi bir antimikrobiyal özelliğe sahip değildir. Var olan enfeksiyonlar üzerinde bakteriostatik etkide 

bulunmaz ya da yeni enfeksiyon gelişimini önlemez. Hastada önceden var olan enfeksiyonlar için uygun tedavi verilmelidir.  
3. MateRegen® Gel IU’in adezyon önlemekte kullanılan ve standart olmayan diğer gereçlerle birlikte kullanımı değerlendirilmemiştir.  
4. MateRegen® Gel IU malign tümörü olan hastalarda değerlendirilmemiştir.  
5. Ürün ile gerçekleştirilen tedaviyi izleyen ilk menstrual siklusun tamamı boyunca gebelikten kaçınılması önerilir.  
6. MateRegen® Gel IU tek kullanımlık kullanıma hazır şırınga olarak sunulmaktadır. Jel ile doldurulan şırınga önce otoklavda sterilize 

edilir ve ardından koruyucu steril blister ambalaja ya da yırtılmaz Tyvek zarfına yerleştirilir. Yeniden sterilize etmeyiniz.  
7. Ürün ameliyathane koşullarında kullanılmalıdır.  
8. Koruyucu ambalajından çıkarıldıktan sonra ürünün hemen kullanılması önerilir.  
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9. Şırınga tek kullanımlıktır ve ürünün kullanılmayan bölümü ve boş kutular atılmalıdır.  
10. İntravasküler yolla enjekte etmeyiniz.  
11. Son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız.  
12. Koruyucu ambalaj hasarlı ise ürünü kullanmayınız ve yerel distribütör ile bağlantıya geçiniz.  
13. MateRegen® Gel IU kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce kullanma talimatlarını okuyunuz.   

SAKLAMA KOŞULLARI 
MateRegen® Gel IU 2°- 30°C (36° - 86°F) arasında saklanmalı ve gün ışığına maruz bırakılmamalıdır.  

DONDURMAYINIZ. 

RAF ÖMRÜ 
Üretim tarihinden itibaren yirmidört (24) ay. 

SUNUM ŞEKLİ 
MateRegen® Gel IU 5 ml jel içeren cam şırıngalarda kullanıma sunulmuştur. Bir şırınga (5 ml) ya da 2 şırınga (10 ml) içeren kutular 
mevcuttur.   
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