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KULLANIM KURALLARI 
PureRegen® Gel Sinus 

BURUN VE SİNÜS PANSUMANI 

0197 

Steril: Koruyucu paket açılmadığı ya da hasar görmediği sürece 
şırınga ve şırınga içeriği sterildir. 
Uyarı: Koruyucu paketin açıldığı ya da hasar gördüğü durumlarda 
ürünü kullanmayınız. 
Uyarı: Federal yasalar (ABD) gereği, bu ürününün satış ya da 
siparişi yalnızca çalışma ruhsatına sahip hekimler tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

ÜRÜN BİLGİSİ 
PureRegen® Gel Sinus hayvansal kökenli olmayan çapraz-bağlı 
hyaluronan moleküllerinden oluşan ve burun veya sinüs cerrahisi 
uygulanan hastalarda burun ya da sinüs pansumanı olarak veya stent 
amacıyla kullanılan steril, non-pirojenik, saydam, viskoelastik, 
biyolojik olarak rezorbe edilebilen bir jeldir. Pansuman jeli hazır 
dolumlu cam şırıngalarda kullanıma sunulmuştur. Şırınga elastomerik 
kapak, elastomerik piston tıkacı ve plastik şırınga çubuğundan oluşur 
ve herhangi bir ilaç ve insan ya da hayvan kökenli bir bileşen içermez. 
PureRegen® Gel Sinus uygulandığı bölgeden doğal olarak elimine 
edilir; hekimin tercihine bağlı olarak uygulama bölgesinden daha 
erken bir tarihte aspirasyon yoluyla da çıkarılabilir. 

KULLANIM ENDİKASYONLARI 
PureRegen® Gel Sinus nazal sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda 
nazal kavite adezyonlarını önlemek, mukoza yüzeylerini ayırmak ve 
cerrahi sonrası minimal kanamaların kontrolünü kolaylaştırmak 
amacıyla hacim kaplayıcı bir pansuman ve/veya stent olarak kullanılır. 
Ayrıca doğal iyileşme sürecine yardımcı olur. Bu cihaz burun ve sinüs 
cerrahisi sonrası postoperatif dönemde orta konkada lateralizasyonu 
önlemek için endikedir.  

KONTRENDİKASYONLAR 
Hyaluronan ya da türevlerine duyarlı hastalarda kullanmayınız.  

UYARILAR VE ÖNLEMLER 
1. Nadir bazı durumlarda, pansumanlı ya da pansumansız burun 

veya sinüs cerrahisiyle ilişkili fizyokimyasal koşullardan ötürü 
toksik şok sendromu (TSS) riski ile karşılaşılabilir. TSS 
düşündüren bulgular şunlardır: ani başlayan ateş (39°C/102°F ya 
da daha yüksek), kusma, baş dönmesi, bayılma (ya da ayağa 
kalkıldığında ortaya çıkan bayılma hissi) ve/veya güneş yanığına 
benzeyen döküntü.  

2. PureRegen® Gel Sinus herhangi bir antimikrobiyal özellik 
göstermez; zaten var olan enfeksiyonlar üzerinde bakteriyostatik 
etkiye yol açmaz; ve yeni enfeksiyonların ortaya çıkışını 
engellemez. 

3. Hastada daha önceden enfeksiyon bulunması durumunda uygun 
tedavi verilmelidir.  

4. İntravasküler kullanım için değildir.  
5. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız. 
6. Açılmış ya da hasar görmüş paketleri (koruyucu paket, şırınga, 

başlık ya da piston) kullanmayınız. 
7. Cihaz renksiz ve saydamdır; renk ya da berraklık değişikliği 

varsa cihazı kullanmayınız.  
8. Pek çok yardımcı cerrahi malzemede olduğu gibi yabancı cisim 

reaksiyonu görülebilir.  
9. PureRegen® Gel Sinus Kullanım Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde 

kullanılmalıdır. Kullanmadan önce yönergeleri okuyunuz.  
10. Bu ürün hekim gözetiminde kullanılmalıdır.  

 
11. Bu ürün yeniden kullanılmamalıdır; aksi takdirde kontamine 

olabilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. 
12. Açılmış ancak kullanılmamış ürünler ilgili yasalara göre tıbbi atık 

muamelesi görmelidir. 

STERİLİTE 
Steril olarak sunulan bu ürün tek hastada kullanım içindir. Ürünü 
yeniden sterilize etmeyiniz. BioRegen Biomedical Co. sağlık 
kuruluşlarında yeniden sterilize edilen ürünler için sorumluluk kabul 
etmez. Kullanmadan önce paketin sağlam ve hasarsız olduğundan 
emin olunuz.  Koruyucu paketin açılmış olduğu ya da hasar gördüğü 
durumlarda ürünü kullanmayınız.  

SAKLAMA KOŞULLARI 
PureRegen® Gel Sinus 2° - 30°C (36° - 86°F) arasında saklanmalı ve 
güneş ışığından korunmalıdır. DONDURMAYINIZ! 

RAF ÖMRÜ 
Üretim tarihinden itibaren 24 aydır.   

KULLANIM KURALLARI 
1. PureRegen® Gel Sinus-dolu şırıngayı koruyucu paketinden çıkarıp 

steril bir alana yerleştiriniz.  
2. Paketi açtıktan sonra hemen kullanınız. Kullanılmayan 

PureRegen® Gel Sinus atılmalıdır.  
3. Cerrahi işlem bölgesinde aşırı kanama olmadığından emin olunuz.  

PureRegen® Gel Sinus uygulamasından önce aşırı kanama kontrol 
altına alınmalıdır. 

4. Cerrahi işlem sonrasında, şırınganın kapağını çıkarın, şırıngayı 
ürün ile birlikte verilen standart lüer kilidini kullanarak büyük 
delikli bir steril kanüle ya da 14G veya daha geniş çaplı bir i.v. 
katetere (genellikle ameliyathanede bulunur) bağlayın. Ardından, 
cerrahi işleme maruz kalan tüm dokulara ve mukozası soyulmuş 
alanlara yavaşça yeterli miktarda PureRegen® Gel Sinus uygulayın. 
Genellikle jelin uygulama bölgesinden reabsorpsiyonu iki hafta 
kadar sürer; ancak tam eliminasyon daha uzun sürebilir (üç hafta). 
Sinüs cerrahisi sonrasında, hekimin tercihine bağlı olarak hafif 
irrigasyon ve aspirasyon kullanılarak jelin yerinden 
uzaklaştırılması mümkündür.  

5. Cerrahi sonrasındaki ilk günlerde hastalara hapşırmaktan ya da 
burun temizlemekten kaçınmaları gerektiği belirtilmelidir.  

SUNUM ŞEKİLLERİ 
PureRegen® Gel Sinus pansuman içeren cam şırıngalar  aşağıdaki 
şekilde kullanıma sunulmuştur: 2.0 ml PureRegen® Gel Sinus 
pansumanı ya da 5.0 ml PureRegen® Gel Sinus pansumanı. 
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Güneş ışığından 

koruyunuz  
Kuru ortamda 

saklayınız  
Sıcaklık 
sınırları  

Hasarlı ya da açık paketleri 
kullanmayınız 


