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SK: 
Sterilní roztok kyseliny hyaluronové  

Návod na použitie 
 
Popis 
HYACYST je  zdravotnícka pomôcka tvorená roztokom z vysoko čistenej kyseliny hyalurónovej neživočíšneho 
pôvodu. Používa sa ako sterilná preplachovacia tekutina pri uroteliálnych zmenách v močovode, močovom 
mechúre a v počiatočnej časti močovej trubice. 
HYACYST nemá po zavedení žiadny farmakologický účinok na tkanivo. Jeho účinok je založený na fyzikálnych 
vlastnostiach.  
Je napríklad známe, že uroteliálne zápaly vedú k strate kyseliny hyalurónovej v sliznici. 
K strate kyseliny hyalurónovej v sliznici ciev dochádza hlavne pri intersticiálnej cystitíde (IC). 
Urotel je možné regenerovať substitúciou kyseliny hyalurónovej.  
Dochádza k nasledovnému: 

 Regulácia permeability steny močového mechúra 
 Zabránenie šírenia zápalovej reakcie  
 Podpora hojenia rany 

Použitie pod a návodu 
HYACYST je sterilný roztok kyseliny hyalurónovej, ktorý sa zavádza do močového mechúra pomocou katétra. 
Tento roztok/laváž slúži k regenerácii poškodeného/zmeneného urotelu (intersticiálna cystitída (IC)) v močovom 
mechúre a dolných močových cestách. 

• Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotníka. 
• Tento prostriedok bol predpísaný pre Vás. Nedávajte ho žiadnej ďalšej osobe. Mohol by jej ublížiť, a to 
aj keď sú jej príznaky rovnaké ako Vaše. 
• Pokiaľ sa ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov vyskytne v závažnej miere, alebo pokiaľ si všimnete 
akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, prosím, povedzte to 
okamžite svojmu lekárovi 

Účel použitia 
- Intersticiálna cystitída 
- Syndróm bolestivého močového mechúra 
- Nedostatočná vrstva glykosaminoglykánu (GAG) 
- Hemoragický zápal močového mechúra (prejavujúci sa krvácaním) 
- Opakujúci sa bakteriálny zápal močového mechúra 
- Zápal močového mechúra spôsobený ožarovaním 
- Zápal močového mechúra vyvolaný chemoterapiou 
Zloženie 
HYC-1250 S (50 ml prípravku HYACYST vo striekačke s objemom 50 ml obsahuje 120 mg hyaluronátu 
sodného). 
HYC-4050 S (50 ml prípravku HYACYST vo striekačke s objemom 50 ml obsahuje 40 mg hyaluronátu sodného). 
Odporúčanie pre použitie 
Po úplnom vyprázdnení močového mechúra sa celý objem roztoku zavedie do močového mechúra pomocou 
injekčnej striekačky a instilačného  katétra. 
Obsah predplnenej injekčnej striekačky môžete použiť priamo, po odstránení uzáveru z injekčnej striekačky a 
pripojení striekačky k vhodnému katétru pomocou konektoru Luer Lock. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov 
by prípravok HYACYST mal zostať v močovom mechúre čo najdlhšie (min. 30 minút, max. 2 hodiny). Za účelom 
zmiernenia intersticiálnej cystitídy sa v dostupnej klinickej literatúre odporúča vykonať liečbu raz týždenne počas 
štyroch týždňov. 
Potom by sa mal prípravok HYACYST používať raz za mesiac ako udržovacia terapia až do vymiznutia príznakov.  
Ak nie je úspech liečby po 4 týždňoch zrejmý, mala by byť zvážená iná liečba. 
Predávkovanie 
Je dôležité používať Hyacyst podľa pokynov v návode na použitie. Pokiaľ ste náhodou použili väčšiu dávku alebo 
ste ju použili pred plánovaným časom, inak než podľa pokynov, informujte svojho lekára alebo zdravotníka. 
Ak ste zabudli použiť HYACYST 
Ak ste zabudli použiť HYACYST, použite ho čo najskôr. Pokiaľ je už čas na ďalšiu dávku, jednu dávku vynechajte 
a pokračujte v pravidelnom dávkovaní. 
Pokia  prestanete užívať HYACYST 
Ak chcete prestať používať HYACYST dohodnite sa so svojim lekárom alebo iným zdravotníckym odborníkom. 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohoto prípravku, opýtajte sa svojho lekára alebo 
zdravotníka. 
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VED AJŠIE ÚČINKY 
Hyacyst je dobre znášaný a spôsobuje len málo vedľajších účinkov, ak vôbec nejaké. Občas sa môže stať, že 
vloženie katétru do močového mechúra spôsobí podráždenie. 
UPOZORNENIE 
Nepoužívajte prípravok HYACYST u pacientov so známou precitlivenosťou na kyselinu hyalurónovú. 
Nepoužívajte poškodenú fľaštičku alebo injekčnú striekačku. Určené iba na jednorazové použitie. Nepoužívajte u 
tehotných žien a dospievajúcich vo veku do 18 rokov, pretože v týchto skupinách pacientov nie sú k dispozícii 
žiadne skúsenosti. Rovnako ako u iných urologických aplikácií môže pri zavádzaní katétra vzniknúť infekcia 
močových ciest. Vzhľadom k tomu, že nie je dostatok klinických štúdií, HYC-4050S sa neodporúča používať u 
detí mladších 6 rokov a HYC-1250S sa neodporúča používať u detí do 18 rokov. 
Uchovávanie 
Uchovávajte pri izbovej teplote (2-30 °C). Nezmrazujte. 
Spôsob dodávky 
HYC-1250 S Striekačka s objemom 50 ml obsahuje 50 ml roztoku HYACYST (120 mg hyaluronátu sodného) 
a hydrofilný instilačný močový katéter. 
HYC-4050 S Striekačka s objemom 50 ml obsahuje 50 ml roztoku HYACYST (40 mg hyaluronátu sodného)        
a hydrofilný instilačný močový katéter. 
 
Symboly 
 
                 Sterilizované technikou aseptického spracovania 
 
                 Nie je určené na opakované použitie 
 
                 Venujte pozornosť návodu na použitie 
 
                 Teplota uchovávania 
 
                 Dátum exspirácie 
 
                 Označenie šarže 
 
                 Dátum výroby 
 

    Nepoužívajte, pokial´ je obal poškodený 
 

    Nevystavujte priamemu slnku 

    Uchovavajte v suchu. 
 
 

2292  - Číslo CE podľa MDD 93/42/EHS 
    2292 je číslo „notifikovanej osoby“ 
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