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KÄYTTÖOHJEET

Käyttötarkoitus: Hydrozid®-valmistetta käytetään syylien
ja muiden iholeesioiden kylmähoitoon.
Sisältö: 200 ml HFC-134a:ta (norfluraania). Käyttökaavaimet.
Käyttöohjeet.
Käyttöohjeet: Hydrozid®-valmistetta suihkutetaan leesioon
suoraan säiliöstä. Hydrozid® suihkutetaan 2–3 cm:n
etäisyydeltä 2–6 sekunnin ajan, leesion sijainnin mukaan.
Käytä Hydrozida kuvan A, B, C mukaisesti. Kuvassa A
suihkusuutin on suljettu. Kuvassa B suihkusuutin on auki ja
käyttövalmis (kuva C). Yhden hoitokerran aikana iholeesio
suositellaan jäädyttämään ja sulattamaan toistuvasti
6–30 sekunnin välein. Valmisteen leesioon suihkutuksen
kokonaiskeston on pysyttävä suositellun enimmäiskeston
rajoissa (katso jäljempänä oleva taulukko). Vältä ympäröivän
kudoksen vaurioitumista käyttämällä yhtä valmisteen
mukana toimitetuista käyttökaavaimista. Valitse huolellisesti
leesion kokoa vastaava kaavaimen reikä. Joissain tapauksissa
iholeesion poistamiseen tarvitaan toinen hoitokerta. Jos
tarvitaan toinen hoitokerta, hoitokertojen välillä on
suositeltavaa pitää 1–2 viikon tauko. Kylmähoito voi aiheuttaa
iholle pistävän tai polttelevan tunteen. Epidermaalisolujen
kuoliosta voi seurata rakkulan kehittyminen. Täydellinen
parantuminen kestää noin 10–14 päivää. Yliannostus voi
aiheuttaa hypopigmentaatiota, arpia tai tulehduksenjälkeistä
hyperpigmentaatiota.
Vasta-aiheet: Kylmähoito on vasta-aiheista potilaille, joilla
on kryoglubulinemia, Raynaud’n tauti, kylmäurtikaria,
veridyskrasia tai epävarma diagnoosi.
Vaara: Älä koskaan suihkuta valmistetta limakalvoille,
avoimiin haavoihin, viiltoihin tai herkälle tai eksemaattiselle
iholle. Hoidon keston suhteen suositellaan noudattamaan
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varovaisuutta, kun valmistetta käytetään lapsille ja henkilöille,
joiden iho on herkkä tai ikääntynyt. Älä suihkuta terveelle
iholle. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa ihoon ja ihonalaisiin
kudoksiin, esimerkiksi hermoihin, ei-toivottuja vaurioita.
Älä vedä valmistetta henkeen. Vältä valmisteen joutumista
silmiin. Ei lasten ulottuville. Jos tarvitset lääketieteellistä
hoitoa, pidä valmisteen säiliö tai etiketti lähettyvillä.
Tärkeää: Hydrozid®-valmistetta saavat käyttää
vain terveydenhuollon ammattilaiset. Toimitettuja
käyttökaavaimia saa käyttää vain Hydrozid®-valmisteen
käytön yhteydessä. Infektioriskin vuoksi jokaista
käyttökaavainta saa käyttää vain yhteen iholeesioon.
Hydrozid® on syttymätön ja sen voi hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tilaa Hydrozid®-valmistetta osoitteessa www�hydrozid�com
Erilaisten iholeesioiden suositellut enimmäishoitoajat:
Iholeesio

Enimmäishoitoaika sekunteina

Jalkapohjan syylä

36 (6×6 s)

Harjasyylä

36 (6×6 s)

Litteä syylä

18 (6×3 s)

Rasvaläiskä

36 (6×6 s)

Pigmenttiläiskä (kasvoissa)

12 (6×2 s)

Pigmenttiläiskä
(muualla kuin kasvoissa)

36 (6×6 s)

Ihokieleke

36 (6×6 s)

Aktiininen keratoosi (kasvoissa)

12 (6×2 s)

Aktiininen keratoosi
(muualla kuin kasvoissa)

36 (6×6 s)

Ontelosyylä

18 (6×3 s)

Kondylooma

36 (6×6 s)

Ikenien melaniinin pigmentin

36 (6×6 s)

Verenvuoto kohdunkaula
fyysisten vaikutusten

36 (6×6 s)
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