
BIONECT®

Plus Krém
Popis produktu
BIONECT PLUS - krém je zevní přípravek tvořený sodnou solí 
kyseliny hyaluronové jako hlavní složkou. Kyselina hyaluronová 
je biologický polysacharid (glykosaminoglykan) nacházející 
se v mimobuněčném pojivu většiny tkání. Několik studií 
zdokumentovalo, že se může účastnit mnoha různých procesů 
tkáňové opravy usnadňujících hojení a re-epitelizaci. Díky svým 
hydrofilním vlastnostem poskytuje vlhké prostředí pro rány 
nezbytné pro přirozený proces hojení. Sulfadiazin stříbrný je 
dobře známá antimikrobiální látka inhibující růst in vitro téměř 
všech patogenních bakterií a hub. Přítomnost sulfadiazinu 
stříbrného ve složení produktu hraje roli při prevenci mikrobiální 
kontaminace, čímž zlepšuje schopnost kyseliny hyaluronové 
podporovat hojení ran. Tyto vlastnosti umožňují měnit obvaz 
pouze jednou denně: to způsobuje minimální nepohodlí pro 
pacienta a minimální vystavení léze vzduchu, čímž se snižuje 
možnost kontaminace rány.

Složení
Hlavní složka: Sodná sůl kyseliny hyaluronové 0,2%
Další složky: Sulfadiazin stříbrný 1%, polyetylenglykol 400 
monostearát, decylester kyseliny olejové, emulgační vosk, 
glycerol, roztok sorbitolu 70%, čištěná voda.

Indikace 
Přípravek BIONECT PLUS je určen k léčbě kožních lézí, 
zejména těch s vysokým rizikem infekce. Je určen převážně 
k pokrytí akutních a chronických ran (popáleniny prvního a 
druhého stupně, vaskulární a metabolické vředy a otlaky) a 
poskytnutí vlhkého prostředí bez mikrobů.
BIONECT PLUS lze použít na neinfikované rány k prevenci 
infekce a po úspěšné léčbě infikovaných ran k prevenci 
opětovného výskytu infekce.

Dávkování a podání
Léze by měly být očištěny před každou aplikací. Nanášejte 
tenkou vrstvu krému na povrch rány, jednou nebo dvakrát 
denně, v závislosti na závažnosti, dokud nedojde k úplnému 
uzdravení. Prodloužená léčba po dobu jednoho měsíce by 
měla být posouzena lékařem na základě klinického vývoje léze. 
Ošetřená oblast by měla být zakryta sterilním obvazem.

Kontraindikace
Nepodávejte pacientům se zjištěnou individuální přecitlivělostí 
na složky přípravku nebo se selháním jater nebo ledvin nebo s 
nedostatkem glukózy-6-fosfát dehydrogenázy.
Nepodávat těhotným ženám a dětem.

Varování a bezpečnostní opatření
Nepoužívejte v případě poškození obalu.
Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti uvedené 
na obalu.
Datum exspirace se vztahuje na produkt uchovávaný v 
původním obalu při teplotě pod 30 ° C.

Zlikvidujte po 12 měsících od prvního otevření.
Po použití zlikvidujte podle platné národní praxe.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Vyvarujte se přímého kontaktu nádoby s ránou.
Každou tubu krému BIONECT PLUS Cream by měl používat 
pouze jeden pacient, aby se snížilo riziko křížové infekce.
Vyvarujte se vystavení ošetřovaných oblastí slunečnímu záření, 
protože výrobky obsahující sulfadiazin stříbrný mohou na kůži 
způsobovat nahnědlé skvrny. Jakékoli skvrny však lze snadno 
odstranit omytím oblasti.

Interakce
Nepoužívejte souběžně s dezinfekčními prostředky 
obsahujícími kvartérní amoniové soli nebo s lokálně 
aplikovanými proteolytickými enzymy, protože se mohou 
vzájemně ovlivňovat s produktem.

Nežádoucí účinky
BIONECT PLUS je obvykle dobře tolerován. Při léčbě 
rozsáhlých částí těla se mohou vyskytnout vedlejší účinky, 
které se někdy pozorují po systémovém podání sulfonamidů, 
jako je selhání ledvin, toxická hepatitida, agranulocytóza, 
trombocytopenie, leukopenie.

Skladování
Uchovávejte při teplotě do 30 ° C
Chraňte před mrazem.

Jak je produkt dodáván
Kartonová krabička obsahující jednu 25 g tubu
Kartonová krabička obsahující jednu 100 g tubu

Výrobce
FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua) Italy

Datum poslední revize návodu k použití: březen 2016



Opis produktu
Krém BIONECT PLUS je prípravok, na lokálne použitie, ktorého 
hlavnou zložkou je sodná soľ kyseliny hyalurónovej. Kyselina 
hyalurónová je biologický polysacharid (glykozaminoglykán) 
distribuovaný v extracelulárnej matrici väčšiny tkanív. Niekoľko 
štúdií zdokumentovalo, že sa môže podieľať na procesoch 
obnovenia mnohých rozmanitých tkanív, ktoré podporujú 
hojenie a opätovnú epitelizáciu.  Vďaka svojim hydrofilným 
vlastnostiam poskytuje vlhké prostredie v ranách potrebné 
pre prirodzený proces hojenia. Sulfadiazín strieborný je známe 
antimikrobiálne činidlo, ktoré inhibuje rast takmer všetkých 
patogénnych baktérií a húb in vitro. Prítomnosť sulfadiazínu 
strieborného v zložení produktu má významnú úlohu pri 
prevencii mikrobiálnej kontaminácie, a tým zlepšuje schopnosť 
kyseliny hyalurónovej podporovať hojenie rán. Tieto vlastnosti 
umožňujú meniť obväz dokonca iba raz denne, čo  predstavuje 
pre pacienta minimálne nepohodlie a minimálne vystavenie 
lézie vzduchu, čím sa znižuje možnosť kontaminácie rany.

Zloženie
Hlavná zložka: sodná soľ kyseliny hyalurónovej 0,2 %
Ďalšie zložky: sulfadiazín strieborný 1 %, polyetylénglykol 400 
monostearát, decylester kyseliny olejovej, emulgačný vosk, 
glycerol, roztok sorbitolu 70 %, čistená voda.

Indikácie
BIONECT PLUS   je indikovaný na ošetrenie kožných lézií, 
najmä lézií s vysokým rizikom infekcie. Je určený najmä na 
ošetrenie akútnych a chronických rán (popáleniny prvého a 
druhého stupňa, vredy vaskulárneho a metabolického pôvodu 
a otlaky) a na zabezpečenie vlhkého prostredia rán bez 
mikróbov.
BIONECT PLUS   sa môže použiť na neinfikované rany na 
prevenciu infekcie a po úspešnej liečbe infikovaných rán na 
prevenciu opakovaného výskytu infekcie.

Dávkovanie a spôsob podania
Lézie by sa mali pred každou aplikáciou očistiť. Naneste raz 
alebo dvakrát denne tenkú vrstvu krému na povrch rany v 
závislosti od závažnosti, kým nedôjde k úplnému uzdraveniu. 
Dlhodobú liečbu trvajúcu dlhšie ako mesiac by mal lekár 
posúdiť na základe klinického vývoja lézie. Ošetrená oblasť by 
mala byť zakrytá sterilným obväzom. 

Kontraindikácie
Nepodávajte pacientom so zistenou individuálnou 
precitlivenosťou na zložky produktu alebo so zlyhaním 
pečene alebo obličiek alebo s nedostatkom glukózo-6-fosfát 
dehydrogenázy.
Nepodávajte tehotným ženám a deťom.

Upozornenia a opatrenia
Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
Nepoužívajte produkt po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na výrobok uchovávaný v 
pôvodnom obale pri teplote pod 30°C.
Zlikvidujte do 12 mesiacoch od prvého otvorenia.
Po použití zlikvidujte podľa platnej vnútroštátnej praxe.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Vyvarujte sa priameho kontaktu tuby s ranou.
Každú tubu krému BIONECT PLUS by mal používať iba jeden 
pacient, aby sa znížilo riziko krížovej infekcie.
Vyvarujte sa vystaveniu ošetrovaných oblastí slnečnému žiareniu, 
pretože produkty obsahujúce sulfadiazín strieborný môžu 
zafarbiť  pokožku do hnedosiva. Akékoľvek škvrny však možno 
ľahko odstrániť umytím miesta, kde sa nachádzajú.

Interakcie 
Nepoužívajte zároveň s dezinfekčnými prostriedkami 
obsahujúcimi kvartérne amóniové soli alebo lokálne aplikované 
proteolytické enzýmy, pretože môžu reagovať s produktom.

Nežiaduce účinky
BIONECT PLUS sa zvyčajne dobre znáša. Pri liečbe rozsiahlych 
častí tela sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sa niekedy 
pozorujú po systémovom podaní sulfonamidov, ako je zlyhanie 
obličiek, toxická hepatitída, agranulocytóza, trombocytopénia, 
leukopénia.

Skladovanie
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C
Nezmrazujte.

Spôsob dodania
Kartónová škatuľka obsahujúca jednu 25 g tubu
Kartónová škatuľka obsahujúca jednu 100 g tubu

Výrobca
FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padova) Taliansko 

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: marec 2016
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