
Hyperoil
®

  
Πλήρης σειρά υσσικών προϊόντων επούλωσης ελκών και τρασμάτων κάθε αιτιολογίας.  
 
Πξννξηδόκελε ρξήζε 
Σν πξντόλ είλαη έλα βνεζεηηθό κέζν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεξκαηηθώλ ηζηώλ ζε νμείεο θαη ρξόληεο βιάβεο (επηθαλεηαθέο δεξκαηηθέο 
βιάβεο δηάθνξσλ ηύπσλ, κηθξήο έθηαζεο εγθαύκαηα, ξαγάδεο, έιθε πίεζεο, αγγεηαθέο βιάβεο, θαζώο θαη βιάβεο ιόγσ δηαβήηε, κε έθζεζε 
ηνπ δέξκαηνο ή/θαη ηνπ νζηηθνύ ηζηνύ). Δπίζεο, ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεξκαηηθώλ κνζρεπκάησλ. Χάξε ζηε δξάζε 
πξνζηαζίαο ησλ ηζηώλ θαη ζηηο ηδηόηεηεο ειέγρνπ ηνπ βαθηεξηαθνύ θνξηίνπ ζπκβάιεη ζηελ επνύισζε εθδνξώλ θαη ακπρώλ δηαθόξσλ 
ηύπσλ, θαζώο θαη ξαγάδσλ. ηελ πεξίπησζε δύζθνισλ δεξκαηηθώλ βιαβώλ κε απώιεηα νπζίαο θαη έθζεζε ηνπ δέξκαηνο, βνεζά ζηε 
κείσζε ηνπ ηλώδνπο θαη δηεγείξεη ην ζρεκαηηζκό θνθθηώδνπο ηζηνύ. Σν πξντόλ δηαηεξεί ηελ ελπδάησζε ησλ ηζηώλ θαη απνηξέπεη ην 
ζρεκαηηζκό εζράξαο θαη ηνλ εκπνηηζκό ηεο πεξηνρήο γύξσ από ηε βιάβε. Σν πξντόλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε βαθηεξηαθώλ απνηθηώλ ζηελ 
ππό ζεξαπεία πεξηνρή.  
Ιαηξνηερλνινγηθό πξνϊόλ (ΜD class II). Μόλν γηα δεξκαηηθή ρξήζε. 
Χξήζηεο ηνπ πξνϊόληνο.  
Σν πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θέληξα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή θαη' νίθνλ, ππό θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζηε ρξήζε 
ηνπ πξντόληνο θαη ππό ηαηξηθή επίβιεςε. 
Εθαξκνγή 
Πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο, ε δεξκαηηθή βιάβε πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο, θαζώο θαη ζε θάζε 
αιιαγή ηεο επίδεζεο. πληζηάηαη ε θαηάιιειε αθαίξεζε λεθξσηηθώλ ηζηώλ ή απνμεξακέλεο εζράξαο (εθειθίδα) ζε δεξκαηηθέο βιάβεο πνπ 
δελ έρνπλ θαιπθζεί πιήξσο κε επηζήιην. Σα έιθε επνπιώλνληαη ηαρύηεξα εθόζνλ επηδέλνληαη θαηάιιεια , κε αιιαγή ηεο επίδεζεο ζε θάζε 
εθαξκνγή. Σν πξντόλ, ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη, πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κε εκεξήζηα έσο εβδνκαδηαία ζπρλόηεηα, 
αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απαηηήζεηο, ηελ ηππνινγία θαη ηε ζέζε ηεο ππό ζεξαπεία βιάβεο. 
Ειαηώδεο κνξθή. Γπάιηλα πνξηνθαιί θηαιίδηα κε ή ρωξίο ζηαγνλόκεηξν. 
ηελ πεξίπησζε κηθξώλ θαη κεγάισλ ππνζθακκέλσλ ή αλνηρηώλ θξαηήξσλ ( π.ρ. κεγάιεο πιεγέο θαηάθιηζεο), ην πξντόλ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί ζε απνζηεηξσκέλεο γάδεο πνπ ηνπνζεηνύληαη απεπζείαο, θαιύπηνληαο όιε ηε πεξηνρή ηεο βιάβεο. Γηα λα ζπγθξαηεζνύλ νη 
γάδεο ζηε ζέζε ηνπο, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί, εάλ απαηηείηαη, έλα αδηάβξνρν θαη εκηδηαπεξαηό πξντόλ (δηαθαλήο κεκβξάλε 
πνιπαηζπιελίνπ).Σεκαληηθό. Οη εκπνηηζκέλεο γάδεο κε HYPEROIL ζε ειαηώδε κνξθή πξέπεη λα αθαηξνύληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη ζε θάζε 
επίδεζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θαζαξηζκόο ηεο ηεο βιάβεο ή κεηά από απιό θαζαξηζκό, εάλ απαηηείηαη, κε δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ. 
Μνξθή γέιεο 
ηελ πεξίπησζε ηλσδώλ δεξκαηηθώλ βιαβώλ κε θνηιόηεηα, ζήξαγγα ή ζεκαληηθή απώιεηα νπζίαο, ην πξντόλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί πην 
εύθνια ζε κνξθή γέιεο, απεπζείαο ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο θαη λα ζπγθξαηεζεί ζηε ζέζε ηνπ κε κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ. Σεκαληηθό. Η 
ππνιεηπόκελε πνζόηεηα γέιεο ζηε ππό ζεξαπεία πεξηνρή, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο κεκβξάλεο. πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη. Απαηηείηαη 
θαζαξηζκόο κε άθζνλν δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ πξηλ από ηελ εθ λένπ εθαξκνγή ηεο γέιεο. 
Μνξθή ζπξέη 
Ξεβηδώζηε ην θαπάθη θαη βηδώζηε ην αθξνθύζην ςεθαζκνύ. Μεηά ηνλ ςεθαζκό ηεο απαηηνύκελεο πνζόηεηαο, βηδώζηε μαλά ην θαπάθη, ώζηε 
λα δηαζθαιηζηεί ε αεξνζηεγαλόηεηα ηνπ πξντόληνο.  
Μνξθή εκπνηηζκέλεο γάδαο 
Κνπηί 10 ηκρ. 10Χ10 εκπνηηζκέλεο γάδεο – Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο ζε αιιεξγηθά άηνκα κε αλεθηηθά ζηε βαδειίλε. 
Μνξθή γάδαο κε βαδειίλε. Κνπηί 40 ηκρ. 10Χ10 κε βαδειίλε – Δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε αιιεξγηθά άηνκα ή άηνκα κε 
αλεθηηθά ζηε βαδειίλε. 
Δλδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζεξαπεία νμέσλ βιαβώλ (εγθαπκάησλ, εθδνξώλ, κεηεγρεηξεηηθώλ ηξαπκάησλ) θαη ρξνλίσλ βιαβώλ ζε θάζε 
κεησκέλεο επαλεπηζειηνπνίεζεο ησλ δεξκαηηθώλ ηζηώλ, κε πξνδηάζεζε γηα αλάπηπμε βαθηεξηαθώλ απνηθηώλ θαη κέηξηα επνπισηηθή 
ηθαλόηεηα. Αλνίμηε ην θνπηί, αθαηξέζηε ηε γάδα κε κία ιαβίδα θαη ηνπνζεηείζηε ηελ ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο. Δάλ 
απαηηείηαη, ηνπνζεηείζηε ζπκπιεξσκαηηθή απνξξνθεηηθή επίδεζε. Σεκαληηθό. Οη γάδεο πξέπεη λα αθαηξνύληαη θάζε δύν/ηξεηο εκέξεο θαη λα 
αληηθαζίζηαληαη ζε θάζε επίδεζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θαζαξηζκόο ηεο βιάβεο ή κεηά από απιό θαζαξηζκό κε δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ. 
Πεξηνξηζκνί ρξήζεο 
Σν πξντόλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθό ζε λεθξσηηθνύο ηζηνύο ή ζε πεξίπησζε ηζηηθήο ππνμίαο θάησ ησλ 30 mmHgO2. 
Αληελδείμεηο 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε αινηθέο ή απνιπκαληηθά ζηελ ππό ζεξαπεία πεξηνρή παξάιιεια κε ην πξντόλ. ε πεξίπησζε εζθαικέλεο ρξήζεο ησλ 
δηαθόξσλ κνξθώλ ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαζπζηεξεκέλε επνύισζε ησλ ηζηώλ θαη λα παξεκπνδηζηεί ε θπζηνινγηθή 
δηαδηθαζία ηεο επνύισζεο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ππεξεπαηζζεζία ζηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ή ζε θάπνην από ηα έθδνρα : ζηελ πεξίπησζε 
απηή, απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο θαη έλαξμε θαηάιιειεο ζεξαπείαο. Η παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε παξνδηθή απώιεηα ηνπ ηξηρσηνύ ζηελ πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο. Η εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε πξνζσξηλνύ αηζζήκαηνο θαύζνπ, αηκνξξαγίαο, αηζζήκαηνο θλεζκνύ ή εξπζήκαηνο γύξσ από ηελ πεξηνρή ηεο 
βιάβεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαδηαθή ο κείσζεο ηνπ πόλνπ ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. 
Πξνεηδνπνηήζεηο 

1. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπηθήο αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο ή κεηώλεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο 
αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο. 

2. Απνθεύγεηε ηε ρξήζε απνιπκαληηθώλ, θαζώο επηδξνύλ αξλεηηθά ζηε δηαδηθαζία επνύισζεο. 
3. Σν πξντόλ είλαη επαίζζεην ζηνλ αέξα θαη ζην θσο. πλεπώο, πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηνλ αέξα κόλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Κιείλεηε θαιά ηνλ πεξηέθηε κεηά ηε ρξήζε ηνπ. 
4. Γηαηεξείηε ην πξντόλ ζε δξνζεξό θαη ζηεγλό ρώξν. ε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 16

o 
C, ην ζθεύαζκα ειαηώδνπο κνξθήο έρεη ηελ 

ηάζε λα ζηεξενπνηείηαη, σζηόζν κόιηο εθαξκνζηεί ζην δέξκα ξεπζηνπνηείηαη ακέζσο. 
5. Σν πξντόλ, ην νπνίν πεξηέρεη νπζίεο θπηηθήο πξνέιεπζεο, δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Μπνξεί λα 

εκθαληζηνύλ αιιεξγίεο, παξόιν πνπ θάηη ηέηνην δελ έρεη παξαηεξεζεί έσο ζήκεξα. 
6. Οη εκπνηηζκέλεο γάδεο θαη νη πεξηέθηεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο κεηά ηε ρξήζε ηνπο. 
7. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ίδηα εκπνηηζκέλε γάδα ζε άιινπο αζζελείο. 
8. Σν πξντόλ δελ έρεη ειεγρζεί θιηληθά ζε εγθαύκαηα 2νπ θαη 3νπ βαζκνύ. 
9. Φπιάζζεηε ην πξντόλ καθξηά από παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ ηξηώλ εηώλ. 
10. Αλαθηλήζηε θαιά πξηλ από ηε ρξήζε. 
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