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CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Zamýšlené použití: Hydrozid® se používá ke kryoterapii
bradavic a jiných kožních lézí.
Složení: 200 ml HFC-134a (norfluran). Aplikační šablony.
Návod k použití.
Návod k použití: Hydrozid® se aplikuje na kožní léze přímo z
nádobky, ze vzdálenosti 2 -3 cm po dobu 2-6 vteřin, v závislosti
na místě výskytu léze. Hydrozid použijte podle obrázků A, B a
C. Na obrázku A je rozprašovací hlavice uzavřená. Na obrázku B
je rozprašovací hlavice otevřená a připravená k použití (obrázek
C). V rámci jedné aplikace se doporučuje několik opakování
cyklu zmražení – rozmražení – maximálně 6x s 30-ti vteřinovými
intervaly. Je nutné dodržet celkovou maximální dobu působení
přípravku na lézi (viz tabulka níže). Abyste zabránila poškození
okolní tkáně, můžete použít některou z přibalených šablon.
Pečlivě zvolte velikost otvoru tak, aby šablona odpovídala
velikosti ošetřované léze. Některé stavy mohou vyžadovat pro
úspěšné odstranění kožních lézí opakovanou léčbu. Pokud je
nutno léčbu opakovat, doporučený interval mezi jednotlivými
aplikacemi je 1-2 týdny. Kryoterapie může způsobit bolestivé
podráždení nebo popálení kůže. Nekróza epidermálních
buněk může vést k tvorbě puchýřů. Úplné zotavení nastává
za 10 – 14 dní. Předávkování může vést k hypopigmentaci,
zjizvení nebo pozánětlivé hyperpigmentaci.
Kontraindikace: Kryoterapie je kontraindikována u pacientů
trpících kryoglobulinemií, Raynaudovou chorobou, alergií na
chlad, onemocněními krve, případně nediagnostikovaným
onemocněním.
Upozornění: Nikdy neaplikujte sprej na sliznice, otevřená
zranění, řezná poranění a přecitlivělou či ekzematickou kůži.
Pečlivě zvažte délku léčby u dětí a pacientů s citlivou a stárnoucí
pokožkou. Neaplikujte sprej na zdravou kůži. Neodborné použití
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může způsobit nechtěné poškození kůže a podkožních tkání,
včetně nervů. Přípravek nevdechujte. Vyhněte se kontaktu s
očima. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Pokud vyhledáte
lékařskou pomoc, předložte obal nebo štítek přípravku.
Důležité: Hydrozid® je určen výhradně pro použití
zdravotnickými pracovníky. Aplikační šablony smí být
používány pouze s přípravkem Hydrozid®. Jedna šablona
může být použita pouze pro jednu lézi, aby bylo zabráněno
riziku infekce. Hydrozid® je nehořlavý a lze jej likvidovat v
běžném odpadu.
Hydrozid®simůžeteobjednatnastránkách www�hydrozid�com
Doporučená maximální doba celkového působení
léčby na jednotlivé druhy kožních lézí:
Kožní léze

Maximální doba

Bradavice na chodidlech

36 (6×6 s)

Bradavice obecné

36 (6×6 s)

Ploché bradavice

18 (6×3 s)

Seboroická keratóza

36 (6×6 s)

Lentigo (obličej)

12 (6×2 s)

Lentigo (mimo obličej)

36 (6×6 s)

Acrochordon (kožní přívěšek)

36 (6×6 s)

Aknitická keratóza (obličej)

12 (6×2 s)

Aknitická keratóza (mimo obličej)

36 (6×6 s)

Molusky

18 (6×3 s)

Genitální kondyloma

36 (6×6 s)

Melaninová hyperpigmentace dásní

36 (6×6 s)

Krvácení z děložního čípku
při fyzickém poškození

36 (6×6 s)
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