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Výrobca
İSTEM MEDİKAL

Myslíte si, že by Hyacyst mohol byť vhodným riešením 
aj pre Vás? Kontaktujte svojho lékara-špecialistu, ktorý 
Vám odporučí najlepšie riešenie. 

Ako sa Hyacyst používa?

Hyacyst zavádza do močového mechúra lekár pomocou 
tenkého katétru pri bežnej ambulantnej návšteve. 
Následne je potrebné, aby Hyacyst pôsobil v  močovom 
mechúri aspoň 30 až 40 minút. Čím dlhšie, tým lepšie. 
Pacient sa po aplikácii môže bez problémov pohybovať. 
Potom sa prirodzenou cestou (vymočením) látka dostane 
z tela von. Pre dosiahnutie čo najlepšieho efektu je vhodné 
procedúru opakovať v týždenných intervaloch, na začiatku 
aspoň štyrikrát. Častosť a  vhodnosť ďalšieho podania je  
u  každého pacienta individuálna, optimálne rozmedzie 
Vám odporučí váš ošetrujúci lekár.

Váš pomocník při potížích s močovým měchýřem

Pro dny prožité s lehkostí

Zdravotnický prostředek Hyacyst je notifikován v EU a nese CE označení. CE 2292
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Jak se Hyacyst používá?

Hyacyst podává do močového měchýře lékař pomocí 
tenkého katetru při běžné ambulantní návštěvě. Následně 
je potřeba, aby Hyacyst působil v močovém měchýři 
alespoň 30 až 40 minut. Čím déle, tím lépe. Pacient se po 
aplikaci může bez problémů pohybovat. Poté se přiroze-
nou cestou (vymočením) látka dostane z těla ven. Pro 
dosažení co nejlepšího účinku je vhodné proceduru 
opakovat v týdenních intervalech, na začátku alespoň 
čtyřikrát. Četnost a vhodnost dalšího podání je u každého 
pacienta individuální, optimální užití vám doporučí váš  
ošetřující lékař.

Myslíte, že by Hyacyst mohl být vhodným řešením i pro vás? 
Chcete vědět víc? Kontaktujte svého lékaře-specialistu, 
který vám doporučí tu nejvhodnější léčbu.

www.hyacyst.cz

Váš pomocník pri ťažkostiach s močovým mechúrom



Kedy zbystriť pozornosť?

Bolesť v  podbrušku, časté močenie, pálenie a  rezanie 
pri močení, kalný alebo zapáchajúci moč, krv v  moči.  
V  akútnych prípadoch aj horúčka, či bolesti chrbtice  
v oblasti bedier. Trápia Vás niektoré z týchto nepríjemných 
príznakov? Môžu signalizovať, že trpíte ochorením 
močového mechúra. Nepodceňujte to a  vyhľadajte 
svojho lekára – špecialistu (gynekológa, urológa alebo 
urogynekológa). Ten Vám na základe podrobného 
vyšetrenia môže odporučiť vhodné riešenie napríklad 
pomocou Hyacystu, ktorý prispieva k  úľave od bolesti  
a znižuje nutkanie na močenie. Neriešený zápal močových 
ciest môže spôsobiť vážne komplikácie. Baktérie sa môžu 
rozšíriť až do obličiek a  spôsobiť ich trvalé oslabenie  
a zhoršenú funkciu.   

Čo je Hyacyst?

Hyacyst je vysoko koncentrovaný roztok kyseliny 
hyaluronovej. Je osvedčeným a bezpečným pomocníkom 
pri problémoch s močovým mechúrom. Používa sa taktiež 
pri bolestiach a  zápaloch močového mechúra, napríklad 
po chemoterapii, po ožarovaní a  pri opakovaných 
zápaloch močových ciest. Vyriešenie týchto ťažkostí 
pomocou Hyacystu – kyseliny hyaluronovej je modernou  
a účinnou možnosťou. Z výskumov vyplýva, že čím vyššia 
je jej koncentrácia, tím vyšší je jej pozitívny účinok. Hyacyst 
napomáha obnove, ochrane a regenerácii steny močového 
mechúra, a tým výrazne zmierňuje trápenie. 

Päť dôvodov pre Hyacyst
 

 vysoko koncentrovaná  
 kyselina hyaluronová (120mg/50ml)

 jednoduchá a bezbolestná ambulantná  
 aplikácia

 zlepšenie stavu sa môže dostaviť  
 už po prvom použití

 je bezfarebný a nešpiní  
 spodné prádlo

 je veľmi bezpečný a výborne znášaný 

Zázrak prírody zvaný kyselina hyaluronová – molekula, 
ktorá spôsobila revolúciu v  kozmetike aj v  medicíne. 
Prirodzene sa vyskytuje v  našom tele – najviac jej je  
v koži, šľachách, svaloch a kĺboch. S pribúdajúcimi rokmi jej 
prirodzený obsah v ľudskom tele klesá. Nedostatok kyseliny 
hyaluronovej potom spôsobuje rôzne zdravotné problémy. 
Pre najlepší efekt je veľmi dôležitá jej koncentrácia. Čím je 
vyššia, tým lepšieho účinku je možné dosiahnuť.
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Zdravotnícky prostriedok Hyacyst je notifikovaný v EU  
a nesie CE označenie. CE 2292


