LÉČBA AKUTNÍCH I CHRONICKÝCH RAN
RÁNA – POPIS

CÍL LÉČBY

Rány s přítomností
nekrotické nebo
devitalizované
tkáně (eschara,
povlaky), slabě nebo
středně secernující

 odstranit nekrotickou
a devitalizovanou tkáň
 připravit spodinu rány
pro hojení
 získat dobrou úroveň
hydratace a elasticity
tkáně

Rány s rizikem
infekce (popáleniny,
proleženiny, bércové
a diabetické vředy)

 minimalizace rizika
infekce
 podpora tvorby zdravé
granulační tkáně
 stimulace epitelizace
 management exsudátu

Neinfekční
povrchové léze
(abraze, exkoriace,
praskliny, řezné
rány, popáleniny
I. a II. stupně)

Středně až silně
secernující hluboké
rány (bércové
a diabetické vředy,
proleženiny, chronické
rány, popáleniny
I. a II. stupně)

 prevence mikrobiální
kontaminace
 omezení zánětu
a zabránění infekce
 podpora tvorby zdravé
granulační tkáně
 stimulace epitelizace

 absorpce exsudátu z rány
 obnova tkáňové
architektury
 podpora tvorby nové
granulační tkáně
 stimulace epitelizace
 urychlení hojení

Akutní a chronické
rány ve fázi
 podpora migrace
epidermálních buněk
re-epitelizace

rychlejší
re-epitelizace
(pooperační léze,
místa po odběru kůže,  zvýšení hydratace
a elasticity tkání
popáleniny I. a II.
stupně, proleženiny)

PŘÍPRAVEK A JEHO SLOŽENÍ

VÝHODY

ZPŮSOB APLIKACE

 Vytváří vlhké prostředí, upravuje
spodinu rány a podporuje hojení 1,2
kyselina hyaluronová
a kolagenáza
0373

 Kolagenáza z nepatogenního Vibrio
alginolyticus v 99% čistotě 3
 Jednoduchá aplikace bez diskomfortu
nebo bolesti pro pacienta 4

+
Ránu očistěte
fyziologickým
roztokem.

Aplikujte 2mm vrstvu
HYALO4 Start denně nebo
dle doporučení lékaře.*

 Stříbrný sulfadiazin: široké spektrum
antimikrobiální aktivity a zlatý standard
při lokální léčbě popálenin 6–7

0459

Ránu očistěte
fyziologickým
roztokem.

Aplikujte 2mm vrstvu
HYALO4 Plus denně.*

 Napomáhá hojení a chrání proti
mikrobiální kontaminaci
 Uvolňuje Ag+ ionty 8
kyselina hyaluronová
a metalické stříbro
0459

 Široké spektrum antimikrobiální aktivity
včetně ATB rezistentních bakterií
a hub 8,9
 Snadná aplikace 9

+

0373

+
+

 Podporuje migraci regenerativních
buněk 10–12
 Podporuje obnovu kůže během
regenerativní fáze 10–12
 Hemostatický účinek 10–12

Ránu očistěte
fyziologickým
roztokem.

 Snadno se přizpůsobuje místu aplikace 10

Aplikujte
HYALO4 Regen
na celou plochu
rány.

kyselina hyaluronová
0123

 Poskytuje hydrataci tkáně a vlhké
prostředí pro hojení

+

HYALO4 Regen vlivem exsudátu
gelova+
tí, a tím se aktivuje i jeho účinek. Pokud
je rána suchá, zvlhčete krytí několika
kapkami fyziologického +
roztoku.

M

+

 Podporuje re-epitelizaci rány
 Podporuje proliferaci a migraci buněk
zásadních pro hojení

I

Ránu očistěte Před použitím důkladně protřefyziologickým pejte. Držte sprej ve svislé poloze sekundárním obvazem (dle
množství exsudátu
a nástřiky pokryjte celou ránu
roztokem.
+ z rány).
dostatečným množstvím spreje.
+

 Nastartuje hojení dlouhodobě
stagnujících ran 10

kyselina hyaluronová
a koňský kolagen typu I

T

+
+

+
+
+
Ránu překryjte+vhodným
sekundárním obvazem
(dle
+
množství exsudátu z rány).
+
+
+
+
+
+
Ránu překryjte+vhodným

 Podporuje hojení ran a zabraňuje
infekci 5
kyselina hyaluronová
a stříbrný sulfadiazin

Ránu překryjte+vhodným
sekundárním obvazem (dle
množství exsudátu z rány).

Ránu očistěte
fyziologickým
roztokem.

Aplikujte HYALO4 Skin
na celou plochu rány.

Překryjte vhodným
sekundárním obvazem.

E

* Pro snazší aplikaci lze použít sterilní špachtli.

LÉČBA AKUTNÍCH I CHRONICKÝCH RAN

Hyalo4 Start je tekutá mast pro topické použití obsahující hyaluronát sodný získaný bakteriální fermentací
jako hlavní složku a bakteriální kolagenázu získanou
z nepatogenního kmene Vibrio alginolyticus jako zabudovanou léčivou látku.
Hyalo4 Start umožňuje přípravu lůžka rány díky
hydratačním vlastnostem kyseliny hyaluronové, která
podporuje přirozený proces regenerace a chrání novou
životaschopnou tkáň. Je prokázáno, že proces hojení
lézí probíhá rychleji ve vlhkém prostředí. Bakteriální
kolagenáza pomáhá při přípravě spodiny rány.
 indikace

Lokální léčba chronických vředů (tj. otlaků, bércových
vředů, diabetických vředů). Zejména je určen k zajištění optimálního vlhkého prostředí a přípravě spodiny
rány tak, aby byl podpořen přirozený proces hojení.

 výhody

•• Kolagenáza obsažená v přípravku Hyalo4 Start má
čistotu 99 %. To znamená zcela specifický účinek,
který ponechává okraje rány neporušené.
•• Kyselina hyaluronová maximalizuje účinnost kolagenázy a stimuluje procesy hojení, které jsou rychlejší
a zlepšené.
•• Konzistence Hyalo4 Start je velmi lehká a přípravek
lze snadno aplikovat bez nepohodlí nebo bolesti pro
pacienta.

 mechanismus účinku 1,15

Kolagenáza z Vibrio alginolyticus je účinná vůči přirozenému kolagenu nebo kolagenu typu I, který je odpovědný za „ukotvení“ escharů na spodině léze.
Kyselina hyaluronová usnadňuje migraci fibroblastů
a endoteliálních buněk v přirozeném procesu re-epi
telizace. Kyselina hyaluronová zmírňuje zánětlivou
fázi tím, že působí jako „vychytávač“ volných radikálů
a aktivuje negativní zpětnou vazbu.
V důsledku toho kyselina hyaluronová snižuje fibrózu
ve fázi remodelace.

 složení

•• Kyselina hyaluronová, sodná sůl (0,2 %).
•• Kolagenáza (nejméně 2,0 nkat/g masti*), lehký kapalný parafin, bílá vazelína

* Katal (symbol: kat) je jednotka SI katalytické aktivity. [Výbor pro nomenklaturu Mezinárodní unie biochemie (NC-IUB)
(1979)].

Hyalo4 Plus je topický přípravek tvořený sodnou solí
kyseliny hyaluronové jako hlavní složkou. Kyselina hyaluronová je biologický polysacharid (glykosaminoglykan)
distribuovaný v extracelulární matrici většiny tkání. Několik studií zdokumentovalo, že se účastní mnoha různých
procesů tkáňové opravy usnadňujících hojení a re-epitelizaci. Díky svým hydrofilním vlastnostem poskytuje vlhké
prostředí pro rány nezbytné pro přirozený proces hojení.
Stříbrný sulfadiazin je dobře známá antimikrobiální
látka inhibující růst in vitro téměř všech patogenních
bakterií a hub. Přítomnost stříbrného sulfadiazinu v přípravku hraje roli při prevenci mikrobiální kontaminace,
čímž zlepšuje schopnost kyseliny hyaluronové podporovat hojení ran. Tyto vlastnosti umožňují měnit obvaz
pouze jednou denně: to zajišťuje minimální nepohodlí
pro pacienta a minimální vystavení léze vzduchu, čímž
se snižuje možnost kontaminace rány.

Hyalo4 Silver Spray je topický práškový obvaz s rozprašovačem obsahující sodnou sůl kyseliny hyaluronové a metalické stříbro, které zabraňuje mikrobiální kontaminaci rány. Kyselina hyaluronová umožňuje rychlou
difúzi ve vodě rozpustných molekul a migraci buněk.
Pomocná léčivá látka metalické stříbro zabraňuje mikrobiální kontaminaci obvazu a udržuje prostředí rány
bez dalších zdrojů hexogenních bakterií. Kyselina hyaluronová a stříbro jsou spojeny s matricí s absorpčními
vlastnostmi (lehký kaolin a oxid křemičitý).

 indikace

•• Duální akce: kontrola bakteriální zátěže a podpora
hojení.
•• Metalické stříbro: zabraňuje bakteriální kontaminaci
a chrání před hexogenními bakteriemi.
•• Kyselina hyaluronová: vytváří ideální podmínky pro
rychlé hojení.
•• Lehký kaolin a oxid křemičitý: matrice pro kontrolu
exsudátu.
•• Snadné použití.
•• Vysoce účinný dávkovač.

Hyalo4 Plus je indikován k léčbě kožních lézí, u nichž je
vysoké riziko infekce. Zejména je určen k pokrytí akutních a chronických ran (popálenin I. a II. stupně, bércových vředů a otlaků). Hyalo4 Plus lze použít na neinfikované rány, aby se předešlo infekci, a po úspěšné léčbě
infikovaných ran, aby se zabránilo opětovné infekci.

 výhody

•• Kyselina hyaluronová vytváří ideální podmínky pro
zlepšené hojení.
•• Sulfadiazin stříbrný má široké spektrum antibakte
riálního účinku a je účinný proti mnoha druhům hub.
Je účinný proti P. aeruginosa a E. pyogenes, nejčastěji
nalezeným mikroorganismům v ranách a infikovaných popáleninách.

 mechanismus účinku 5,6,16–18

Kyselina hyaluronová napomáhá migraci fibroblastů
a endoteliálních buněk. Kyselina hyaluronová zmírňuje
zánětlivou fázi tím, že působí jako „vychytávač“ volných
radikálů a aktivuje negativní zpětnou vazbu. Během
fáze remodelace snižuje fibrózu kontrolou vylučování
kolagenu. Stříbrný sulfadiazin se váže na bakteriální
stěny nebo DNA gram pozitivních a gram negativních
bakterií. Při kontaktu s organickou tkání reaguje s chloridem sodným (NaCl) a proteiny a uvolňuje sulfadiazin,
čímž snižuje riziko rozvoje infekce.

 složení

• Kyselina hyaluronová, sodná sůl (0,2 %)
• Sulfadiazin stříbrný (1 %)

 indikace

Hyalo4 Silver Spray je indikován pro lokální léčbu
neinfikovaných kožních lézí, např. otěry, exkoriace,
prasklá kůže, řezy, drobné chirurgické rány, lokalizované popáleniny I. a II. stupně a poskytuje vlhké prostředí
a chrání před další bakteriální zátěží.

 výhody

 mechanismus účinku

8,9,17,19,20

Kyselina hyaluronová je bio-interaktivní molekula:
během procesu hojení kyselina hyaluronová umožňuje rychlou difúzi solutů a buněčnou migraci. Kyselina
hyaluronová vzhledem ke své vysoké hygroskopické
hladině zaručuje vlhké prostředí pro optimální hojení
tkáně. Stříbro má velmi vysoké antimikrobiální vlastnosti ve spektru, které zahrnuje velmi běžné mikroorganismy v ranách a na kůži: S. aureus, MRSA, P. aeruginosa, houby (Candida albicans), anaerobní bakterie.
Díky mechanismu vícenásobného působení pomáhá
předcházet riziku mikrobiální kontaminace.

 složení

•• Kyselina hyaluronová, sodná sůl (0,25 %)
•• Metalické stříbro (1 %)
•• Vitamin E
•• Lehký kaolin, oxid křemičitý a n-butan jako hnací
látka

Hyalo4 Regen bioaktivní obvaz sestávající z heterologního koňského kolagenu typu I a kyseliny hyaluronové ve formě lyofilizovaných sterilních houbovitých
polštářků, snadno přizpůsobitelných místu aplikace.
Adjuvantní ve fyziologických procesech hojení ran.
 indikace

Akutní a chronické léze, od mírně po vysoce exsudující
rány. Léčba proleženin, bércových a diabetických vředů, chronických dlouhodobě nehojících se ran, chirurgických lézí, akutních a traumatických ran, popálenin I.
a II. stupně a pooperačních ran. Lokální hemostatikum
pro použití ve všeobecných chirurgických postupech,
jako je vaskulární rekonstrukční chirurgie, vaskulární
chirurgie, karotidová chirurgie, abdominální a gynekologická chirurgie, ortopedická a traumatologická
chirurgie, stomatologie a při první pomoci ke kontrole
kapilárního krvácení. Bez ohledu na své vynikající hemostatické vlastnosti nesmí obvaz v případě silného
krvácení nahrazovat ligační nebo přímé kompresní
postupy. Antikoagulační terapie nezasahuje do jeho
činnosti.

 výhody

•• Přizpůsobí se zcela spodině rány a udržuje správné
vlhké prostředí.
•• Snadno se přizpůsobí oblasti aplikace.
•• Hemostatický účinek v případě ztráty krve.

 mechanismus účinku 2,10–12

Při styku s exsudátem produkt gelovatí a dokonale se
přizpůsobuje lézi; vstřebává se a postupem času se
rozpouští. Kyselina hyaluronová a kolagen jsou dvě
nejdůležitější strukturální a biologické složky dermis
a po poranění hrají klíčovou roli při obnově tkáňové architektury. Kolagen je nosná struktura dermis a zajišťuje mechanický účinek podporující ukotvení a orientaci
fibroblastů a tvorbu nové tkáně. Kyselina hyaluronová
díky svým hygroskopickým vlastnostem řídí hydrataci
tkáně a udržuje vlhké prostředí, čímž zajišťuje také
ideální podmínky pro řádné uspořádání kolagenu.

 složení

•• Kyselina hyaluronová
•• Heterologní koňský kolagen I. typu

Hyalo4 Skin Cream/Gel je topický přípravek obsahující kyselinu hyaluronovou jako hlavní složku. Kyselina
hyaluronová je biologický polysacharid (glykosaminoglykan) distribuovaný v extracelulární matrici většiny
tkání. Díky svým hydrofilním vlastnostem poskytuje
hydratovaný prostor kolem a mezi buňkami, čímž
usnadňuje migraci buněk.
 indikace

Hyalo4 Skin Cream/Gel je indikován k léčbě kožních
podráždění a lézí. Zejména je určen k pokrytí akutních
a chronických ran (odřenin, odběrových ploch, pooperačních ran, popálenin I. a II. stupně, vaskulárních vředů, otlaků). Zajišťuje vlhké prostředí pro ránu a chrání
ji před vysycháním.

 výhody

•• Kyselina hyaluronová stimuluje hojivé procesy, které
jsou rychlejší a lepší.

 mechanismus účinku 2,13,14,21–23

Kyselina hyaluronová podporuje migraci fibroblastů
a endoteliálních buněk. Kyselina hyaluronová mění zánětlivou fázi tím, že působí jako „vychytávač“ volných
radikálů a aktivuje negativní zpětnou vazbu. Ve fázi
remodelace snižuje fibrózu a reguluje sekreci kolagenu.

 složení

•• Kyselina hyaluronová, sodná sůl (0,2 %)
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