INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ
SZÁMÁRA

ialuril® Prefill

50 oldat ml előre töltött
fecskendőben

FI/149 (H) 38083 Ed. II/11.19

intravezikális instillációhoz

Steril nátrium-hialuronát
(1,6% - 800 mg/50 ml),
kondroitin-nátrium-szulfát
(2% - 1 g/50 ml) és
kálcium klorid
(0,87%-440mg/50ml) oldat
50 ml előre töltött fecskendőben,
Luer-Lock adapterrel és
IALUADAPTER®-rel

TERMÉKLEÍRÁS:
A húgyhólyag többrétegű hámját (urothelium) egy polianionos molekula réteg borítja,
amelyet túlnyomórészt glükózaminoglikánok
(GAG) alkotnak. Ezek egy áthatolhatatlan,
védő és semlegesítő funkcióval bíró gátat
(ún. barriert) képeznek a vizeletben jelen
lévő mérgező és irritáló anyagokkal szemben
(pl. baktériumok, mikrokristályok, fehérjék,
ionos és nem ionos reziduális anyagok, stb.)
és megakadályozzák, hogy ezek a szisztémás
keringésbe jussanak.
A barriert képező GAG-ok közül a kondroitinszulfát és a hialuronsav játszanak központi
szerepet a barriernek a működésében.
Ebben a GAG rétegben bekövetkezett minőségi és mennyiségi változások inaktiválják
a barrier-hatást és így olyan helyzet áll
elő, amely elősegítheti a különféle hólyaggyulladás kialakulását (pl. intersticiális cisztitisz, fertőzés okozta visszatérő (idült)
hólyaggyulladás, tumor ellenes szerek által
kiváltott hólyaggyulladás, sugárzás okozta
idült hólyaggyulladás, traumás cisztitisz).
A ialuril® Prefill a nátrium-hialuronát, a
kondroitin-szulfát és a kálcium-klorid kiegyensúlyozott kombinációja, amely a kálcium-klorid
hatásának köszönhetően képes funkcionálisan
integrálódni a barrierbe, helyreállítva annak
védelmi funkcióját.
JAVALLATOK:
A ialuril® Prefill alkalmazása a hólyag többrétegű hámját (urothelium) borító glükózaminoglikán (GAG) réteg helyreállítására javasolt
olyan esetekben, amikor annak csökkenése
gyakori és visszatérő betegségeket okozhat
(pl. különféle etiológiájú hólyaggyulladások).
A ialuril® Prefill használata olyan esetekben is
javasolt, amikor a glükózaminoglikán (GAG)
réteg barrier funkciója különféle eredetű
krónikus gyulladások következtében csökken,
amely során a réteg összetétele és integritása
károsodott.
ÖSSZETÉTEL:
Minden ialuril® Prefill 50 ml előretöltött fecskendő a következőket tartalmazza: víz,
kálcium-klorid, nátrium-hialuronát, kondroitinnátrium-szulfát.
HASZNÁLATÁNAK GYAKORISÁGA:
A fecskendő tartalmának instillációja a következő ütemezés szerint javasolt:
Heti 1 instilláció az első hónapban.
Kéthetente 1 instilláció a második hónapban.
Az ezt követő hónapokban havonta 1 alkalmazás javasolt a tünetek tartós megszűnéséig, vagy az orvosi utasításnak megfelelően.

IBSA
Farmaceutici Italia

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A ialuril® Prefill használható katéterrel vagy
IALUADAPTER®-rel.

Az alkalmazási metódus kiválasztása az orvos javaslata alapján történik minden beteg
esetében.
A IALURIL PREFILL HASZNÁLATI
UTASÍTÁSA KATÉTERREL:
1. A páciens spontán vizeletürítése után
ürítsük ki a hólyagot teljesen, úgy, hogy
semmilyen vizeletmaradvány ne maradjon
benne. Vezessünk be a húgycsőnyíláson
át egy megfelelő steril katétert és
várjuk meg, amíg a hólyagból minden
vizelet kiürül (ehhez egy 8 Ch-s katéter
használata javasolt).
2. Csavarjuk az adaptert az előretöltött
fecskendőre, amíg az tökéletesen nem
záródik.
3. A hólyagba vezetett steril katétert
csatlakoztassa a fecskendő tetején lévő
Luer-Lock adapterhez.
4. A katéteren keresztül a fecskendő teljes
tartalma kerüljön a hólyagba.
5. A ialuril® Prefill tartalma a lehető leghosszabb ideig maradjon a
húgyhólyagban (ajánlott minimális idő:
30 perc).
A IALURIL PREFILL HASZNÁLATI
UTASÍTÁSA IALUADAPTER®-rel
1. Az kezelés előtt megkérjük a pácienst a
vizeletürítésre, valamint hogy meggyőződjön, hogy a hólyag teljesen kiürült és
nincs vizeletmaradvány instilláció előtt.
2. Csavarjuk az adaptert az előretöltött
fecskendőre, amíg az tökéletesen nem
záródik.
3. Csatoljuk a IALUADAPTER®-t az
előretöltött fecskendő tetejérefél csavar
mozdulattal, hogy stabilan legyen.
4. Lassan installáljuk a hólyagba a
IALUADAPTER®-en át a fecskendő
tartalmát.
5. Amikor a termék a hólyagban van
óvatosan távolítsuk el a IALUADAPTER®-t
a fecskendővel együtt és dobjuk el.
6. A ialuril® Prefill tartalma a lehető leghosszabb ideig maradjon a húgyhólyagban
(ajánlott minimális idő: 30 perc).
ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK:
A ialuril® Prefill katéterrel történő alkalmazását
kizárólag szakképzett személyzet végezheti,
vagy megfelelő oktatás után lehetséges, hogy
a beteg önadagolással alkalmazza. Valamennyi
műveletet megfelelő környezetben és kellő
óvatossággal kell végezni, mivel – például
intersticiális cisztitisz esetében – a beteg
- különösképpen ki van téve a bakteriális
eredetű hólyaggyulladás veszélyének,
amely tovább súlyosbítja állapotát;
- kismedencei fájdalomra panaszkodik;
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A ialuril Prefill 50 ml-es előretöltött fecshipertóniás izomzat).
R
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0482
®
A ialuril Prefill előkészítését és alkalmazását
A ialuril® Prefill 50 ml-es előretöltött fecskendő
megelőzően alaposan mosson kezet lehetőleg
latex-mentes.
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Steril nátrium-hialuronát (1,6% - 800 mg/50 ml) és
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Viola 252
Verde 369
Blu 294
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A készítményt kizárólag orvos alkalmazhatja, illetve szakkép
követően meg kell semmisíteni.
CE tanúsítvány éve: 2013
orvos
közvetlen
0482 felelôsségére.
Tárolás: 0 és 25°C közötti hőmérsékleten,
Magyarországon a forgalmazásért
felelôs:
sugárzó hőtől védve.
IBSA Pharma Kft. 1124,
Budapest, Fodor u. 54/B.
Gyártó:
ibsa@ibsa.hu
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1124 Budapest, Fodor u 54/b
ibsa@ibsa.hu
ELLENJAVALLATOK:
Magyarország 0482
Gyártási szám
Felhasználható:
Magyarországon
A ialuril® Prefill használatának
ellenjavallata a forgalmazásért
ibsa@ibsa.hu felelôs:
IBSA Pharma Kft. 1124, Budapest, Fodor u. 54/B.
jelenleg nem ismeret.
ibsa@ibsa.hu
Felhasználha
Ne használja az ialuril® Prefillt
annak valaNero
melyik összetevőjévelKizárólag
szembeni orvosi
túlérzé- rendelvényre adható!
Viola 252
kenység esetén!
Verde 369
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elôretöltött fecskendô

Steril nátrium-hialuronát (1,6% - 800 mg/50 ml) és
kondroitin-nátrium-szulfát (2% - 1 g/50 ml) oldat

Intravezikális alkalmazáshoz
elôretöltött fecskendô
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50 ml elôretöltött fecskendô, Luer-Lock adapterrel

Steril nátrium-hialuronát (1,6% - 800 mg/50 ml) és
kondroitin-nátrium-szulfát (2% - 1 g/50 ml) oldat
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elôretöltött fecskendô

A készítményt kizárólag orvos alkalmazhatja, illetve szakképzett személyzet az
Blu 294

AS/354
125x39x227
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MELLÉKHATÁSOK: orvos közvetlen felelôsségére. Magyarországon a forgalmazásért felelôs:
Gyártási szám:
IBSA Pharma Kft. 1124, Budapest, Fodor u. 54/B.
Gyártó:általában jól tolerálható és Luer-Lock Adapter
A ialuril® Prefill
IBSA
FARMACEUTICI
ITALIA
SRL
Primed Halberstadt
Medizintechnik GmbH
kevés esetben, ha
volt,
mellékhatás
AlkalmanGyártási szám
ibsa@ibsa.hu
Via Martiri
di Cefalonia
2–
StraBe des 20. Juli 1
ként a betegek –helyi
reakciót
(irritációt,
égő
D-38820 Halberstadt, Németország
26900 Lodi (LO) – Olaszország
érzést) tapasztaltak,
ami inkább az instillációs
info@ibsa.it
Felhasználható
eljárásból következik, mint a ialuril® Prefill-ből.
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatás
0482
Magyarországon a forgalmazásért felelôs:
lépne fel, azonnal szakítsa félbe a kezelést.
IBSA Pharma Kft. 1124, Budapest, Fodor u. 54/B.
ibsa@ibsa.hu

