
Hyacyst® – enkel installasjon med prefyllt sprøyte og kateter
Hyacyst® er en steril væske som består av natriumhyaluronat som finnes naturlig i 
urinblærens epitel.
Hyacyst® er en effektiv behandling av interstitiell cystitt/painful bladder 
syndrome(IC/PBS) via kateterisering.

IC/PBS er en kronisk inflammasjon i urinblæren som forårsaker hyppig og akutt 
urinering samt ubehag/smerte i bekkenområdet. Den naturlige beskyttende hinnen i 
urinblæren(epitelet) beskyttes mot skadelige emner i urinen med et proteinlager som 
kalles for glykosaminoglykaner (GAG). Ved IC/PBS har dette beskyttelseslaget blitt 
brutt ned, hvilket medfører at emnene irriterer urinblærens vegger. Dette medfører 
inflammasjon i urinblæren og at den lagrer urinen utilstrekkelig.

Til forskjell fra inflammasjon i urinblæren som forårsakes av bakterier(cystitt), hvilket 
assosieres med urinveisinfeksjoner (UVI) og behandles med antibiotika, har man ikke 
funnet noen infekterende emner hos personer som lider av IC/PBS. Selv om IC/PBS 
ikke kan fjernes permanent, kan det behandles og de fleste pasienter opplever en lind-
ring av symptomene ved hjelp av behandling med hyacyst og livsstils forandringer.

Hyacyst® installasjonsløsning gir:
• Ny og høyere konsentrasjon av natriumhyaluronat
• Enkel installasjon med prefyllt sprøyte
• Effektiv regenerering av epitelet
• Raskere sårtilheling
• Ingen kjente bivirkninger
• Gode behandlingsresultater
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Tegn og symptomer på IC/PBS
Interstitiell cystitt (IC/PBS) kan forekomme på ulike måter hos de forskjellige
pasientene. For eksempel opplever noen personer kroniske smerter i bekkenet,
mens andre ikke merker noe. Symptomene kan intensiveres når urinblæren
fylles og senere tømmes etter urinering.
Klassiske symptomer kan være følgende:
Hyppig urinering -  urineringstilfellene kan overskride
    60 ganger på 24 timer.
Smerte -    kroniske smerter i bekkenet, vulva, urinrøret
    eller buksmerter ved urinering og sex.
Akutt urinering - følelsen av å måtte urinere akutt, 
    ofte fulgt av smerte, trykk eller spasmer.

Terapi med Hyacyst®

Installasjon med Hyacyst® er en poliklinisk behandling og utføres av
kvalifisert helsepersonell. Innen installasjon av løsningen skal blæren tømmes,
deretter installeres Hyacyst® i urinblæren. Løsningen bør være i blæren minst
30 minutter eller lengere. En installasjon i uka gis under de første 4-6 ukene.
Etter det gjøres behandlingen en gang per måned til symptomene forsvinner.
Responstiden varierer fra pasient til pasient. Får pasienten tilbake symptomene,
starter man behandlingen på nytt.

Produktinformasjon
Hyacyst® er en steril løsning med natriumhyaluronat uten farmakologisk effekt.
Ved IC/PBS kan proteinlageret (GAG) brytes ned på grunn av
natriumhyaluronatbrist i vevet. 
Hyacyst®: • regenererer epitelets permeabilitet.
  • inneslutter inflammatoriske områder.
  • sørger for raskere sårtilheling

Hyacyst® gir signifikante forbedringer,
også for pasienter med
• Gjentakende bakterieinfeksjoner i urinblæren.
• Strålingscystitt.
• Hemmoragisk cystitt.
• Cellegift relatert cystitt.
• Profylakse av stråling problemer.

Bestillingsinformasjon og forpakning
Art. nr.: HYC-1250 S.  En prefyllt sprøyte, 50 ml 120 mg natriumhyaluronat,  
    med vedlagt luer-lock kateter i sterile forpakninger.

Ingen kjente bivirkninger
Ingen bivirkninger kan forventes av behandlingen, bortsett fra et mulig
ubehag ved å bli kateterisert


