ZROSTY – ważna
przyczyna niepłodności

…jest rozwiązanie

GEL | GEL ENDO

CO TO JEST HYALOBARRIER® GEL?
Wyroby medyczne HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO są sto
sowane do zapobiegania lub ograniczania powstawania zrostów po zabie
gach chirurgicznych w obszarze jamy brzusznej i miednicy. HYALOBARRIER®
GEL jest wskazany do stosowania w otwartych zabiegach chirurgicznych (la
parotomia) i histeroskopii. HYALOBARRIER® GEL ENDO jest wskazany do sto
sowania w chirurgii laparoskopowej.
HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO – to sterylny, prze
zroczysty i bardzo lepki żel, zawierający 100 % kwasu hialuronowego.
HYALOBARRIER® GEL / GEL ENDO dzięki wysokiej lepkości idealnie przyle
ga do powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej tworząc barierę oddzielają
cą tkanki podczas fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym. Żel pozostaje
w miejscu aplikacji 7 dni, a całkowita jego degradacja następuje w ciągu
miesiąca od zastosowania.
CO TO SĄ ZROSTY?
Zrosty są nieprawidłowymi połącze
niami pomiędzy tkankami i narząda
mi. Powstają w odpowiedzi na podraż
nienie otrzewnej w wyniku zabiegu
operacyjnego lub zapalenia. Zrosty
pooperacyjne występują po prawie
wszystkich operacjach wykonywanych
w obrębie jamy brzusznej i miednicy.
Zrosty wewnątrzmaciczne powsta
ją w wyniku zniszczenia prawidłowej
struktury endometrium. Ich obecność
najczęściej powiązana jest z poporo
dową lub wykonywaną po poronieniu instrumentalną kontrolą jamy macicy
w trakcie zabiegu histeroskopii. Zrosty powstające w jamie macicy mogą mieć
postać od powierzchownego włóknienia o małym nasileniu, do zmian bardzo
nasilonych obejmujących duże obszary, sięgających głęboko w błonę mięśniową
(aż do całkowitego zamknięcia światła jamy macicy – zespół Ashermana).
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JAKIE SĄ KLINICZNE KONSEKWENCJE ZROSTÓW?
Następstwa pooperacyjnych zrostów są różnorakie. Chociaż większość ope
rowanych nie zgłasza poważniejszych dolegliwości, to znaczna liczba osób
odczuwa uporczywe bóle, umiejscowione najczęściej w podbrzuszu. Ponad
to, u młodych kobiet zrosty mogą być przyczyną niepłodności. Najpoważ
niejszym jednak następstwem zrostów jest mechaniczna niedrożność jelit.
Analiza 11 badań obejmujących razem 1000 pacjentek uskarżających się
na przewlekłe bóle miednicy wykazała, że najczęstszą przyczyną bólu
były w 40 % przypadków zrosty.1 U 30–41 % pacjentów z niedrożnością jelit,
którzy byli poddani kolejnej operacji, przyczyną tej niedrożności były zrosty.
W przypadku niedrożności jelita cienkiego, współczynnik ten wzrasta do 65–
75 %.2,3 W sytuacji braku natychmiastowej diagnozy i leczenia istnieje duże
ryzyko zgonu (10 %).4 Ponadto, nawet u doświadczonych chirurgów przy rela
parotomii istnieje ryzyko przypadkowej enterotomii (19 %),5 a przy laparosko
powej adhezjolizie ryzyko uszkodzenia jelit (10–25 %).
Szacuje się, że 15–20 % przypadków wtórnej niepłodności jest powodowanych obecnością zrostów.8
Zrosty stanowią także istotny czynnik, który ma wpływ na przebieg powtórnych ope
racji, ponieważ ich obecność wydłuża czas kolejnego zabiegu średnio o 18 minut.9
W przypadku laparotomii czas trwania zabiegu zwiększa się o średnio 24 minuty.10
Obecność zrostów i powikłań, jakie mogą one powodować stanowi także
problem ekonomiczny, ponieważ wzrasta ilość ponownych przyjęć i czas ho
spitalizacji, co zwiększa znacznie koszty leczenia.
Dla pacjentów, powikłanie jakim są zrosty jest przyczyną kolejnych dodat
kowych dolegliwości, które wymagają leczenia, często także ponownego
zabiegu operacyjnego, a których można uniknąć stosując profilaktykę prze
ciwzrostową, w tym także odpowiedni środek zapobiegający zrostom.
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZROSTÓW POOPERACYJNYCH
Zrosty stanowią codzienny problem praktyki chirurgicznej, są najczęściej wy
stępującym powikłaniem pooperacyjnym i główną przyczyną uporczywych
i przewlekłych dolegliwości bólowych. Badania i obserwacje potwierdzają, że zrosty powstają nawet u 95 % pacjentów po laparotomii.11

GEL | GEL ENDO

www.zrosty.pl

3

Po operacjach ginekologicznych, obecność zrostów stwierdza się
u 60–90 % pacjentek.12
Dolegliwości związane z powstałymi zrostami mogą ujawniać się w różnym
czasie od przebytego zabiegu operacyjnego. Może zdarzyć się, że, pojawią się
one bardzo późno, np. po upływie kilku/kilkunastu lat od operacji. Konieczność
leczenia i ponownych hospitalizacji
może wystąpić nawet po długim cza
sie od zabiegu. Dane z obserwacji
i badań SCAR (Surgical and Clinical
Adhesion Research) potwierdzają, że
tylko 16 % pacjentów jest ponownie
hospitalizowanych w ciągu 1 roku
od przebytej operacji. W kolejnych
latach od pierwszej operacji obser
wowano systematyczny wzrost po
nownych przyjęć w 10-letnim okresie
badania.13
Obr. 1. Zrosty po myomectomii (laparotomia)
Badanie SCAR13
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Ilość lat od pierwszej operacji
Obr. 2. [● ● ● ●] Hospitalizacje bezpośrednio związane ze zrostami n = 239; [▬▬▬]
hospitalizacje, prawdopodobnie związane ze zrostami n = 2413; [▬ ▬] powtórne operacje
z powodu komplikacji zrostów n = 2629; [▬▬▬] całkowita ilość hospitalizacji n = 528113
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JAK CZĘSTO PACJENTKI PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ KIEROWANE
SĄ DO PONOWNEGO ZABIEGU Z POWODU OBECNOŚCI ZROSTÓW?
W 2000 r. Lower opublikował dane z badania epidemiologicznego SCAR,
w którym ocenił wpływ zrostów na liczbę ponownych przyjęć do szpitala
w ciągu 10 lat od operacji, na podstawie analizy 8 849 otwartych operacji
ginekologicznych przeprowadzonych w Szkocji (dane Szkockiego Narodo
wego Instytutu Zdrowia).
245 przypadków (4,5 %) z 5 433 ponownych przyjęć do szpitala miało bezpośred
ni związek z obecnością zrostów, przy czym z powodów pośrednio związanych ze
zrostami 34,5 % pacjentek było ponownie hospitalizowanych średnio 1,9 razy.13
Przypadki ponownych hospitalizacji występowały w całym 10-letnim okresie
badania. Całkowity współczynnik wszystkich ponownych hospitalizacji wyno
sił 64 na 100 pierwszych operacji (64 %).13
JAKIE OPERACJE GINEKOLOGICZNE MAJĄ WIĘKSZE RYZYKO PONOWNYCH
HOSPITALIZACJI Z POWODU KOMPLIKACJI „ZROSTOWYCH”?
Z badania Lower’a wynika, że największy odsetek ponownych hospita
lizacji związanych z obecnością zrostów jest po operacjach przeprowa
dzanych na jajnikach (7,5 na 100 operacji), przy czym całkowity odsetek
wynosił 106,4 na 100 operacji w okresie 10 lat od pierwszego zabiegu.13
Współczynnik ponownych przyjęć do szpitala po operacjach na jajowodach wy
nosił 80,5 na 100, po otwartych operacjach macicy 56,8 na 100. I chociaż czę
stość operacji macicy jest mniejsza, to ogólna liczba tych operacji i powtórnych
hospitalizacji będących ich następstwem stanowi duże obciążenie dla systemu
publicznej służby zdrowia.13
LAPAROSKOPIA VS LAPAROTOMIA CZY PO LAPAROSKOPII
GINEKOLOGICZNEJ JEST MNIEJ PONOWNYCH HOSPITALIZACJI?
W 2004 r. Lower w badaniu SCAR porównał częstotliwość ponownych hospi
talizacji po ginekologicznych zabiegach laparotomii i laparoskopii u 24 046
pacjentek. Poddał retrospektywnej ocenie dokumentacje operacji przepro
wadzonych w 1996 r. i epizodów ponownych przyjęć do szpitala w okresie
4 lat od pierwszego zabiegu.8
Powszechnie uważa się, że laparoskopia, ze względu na mniej inwazyjny cha
rakter daje mniejsze ryzyko wystąpienia zrostów pooperacyjnych i mniej przy
padków ponownych hospitalizacji niż laparotomia. Dane z laparoskopowych
zabiegów przeprowadzanych na jajowodach (sterylizacje) wydają się to po
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twierdzać; ryzyko ponownych hospitalizacji w 1 roku po operacji jest niskie,
1:500. Jednak dla operacji laparoskopowych średniego i dużego ryzyka, które
stanowią ponad 40 % wszystkich laparoskopii ginekologicznych, ryzyko powtór
nych hospitalizacji (związanych ze zrostami) jest wyższe i wynosi 1:70–1:80, ale
jest już znacznie wyższe dla klasycznych ginekologicznych operacji brzusznych
i laparotomii macicy i wynosi (1:170).8
Z wyjątkiem laparoskopowych zabiegów sterylizacji, ryzyko ponownych hospitaliza
cji z powodu komplikacji zrostowych jest podobne dla laparotomii i laparoskopii.8



JAKI JEST KOSZT LECZENIA POWIKŁAŃ ZROSTÓW DLA SYSTEMU
OPIEKI ZDROWOTNEJ?

W Wielkiej Brytanii obliczono, że koszty ponownych hospitalizacji z powodu
powikłań związanych ze zrostami (bezpośrednio lub pośrednio łączonych
z obecnością zrostów z prawdopodobieństwem 75%) przekraczają 152 mln
EUR rocznie. Skumulowane koszty roczne ponownych przyjęć po operacjach
brzusznych w okresie 10 lat wynoszą ponad 908 mln EUR.7
Szacunki te nie obejmują kosztów leczenia powikłań zrostów wewnątrzma
cicznych. Ponadto jest mało prawdopodobne, aby zawierały koszty związane
z leczeniem niepłodności będącej następstwem obecności zrostów.
W Polsce podobne dane nie są dostępne.
DODATKOWE KOSZTY MEDYCZNO-PRAWNE

§

Obowiązkiem lekarza jest informowanie pacjentów o ryzyku wystąpienia zrostów i ich konsekwencjach. Operatorzy, którzy nie przykładają wagi
do ryzyka wystąpienia zrostów pooperacyjnych mogą być posądzeni o zanie
dbanie procedur medycznych i przyczyniają się do zwiększenia kosztów ewen
tualnego dodatkowego leczenia i ponownych hospitalizacji. Dane z badania SCAR wskazują, że ryzyko powtórnych hospitalizacji bezpośrednio
związanych z obecnością zrostów wynosi 1:17–10 (6–10 %).14
Prawnicy stają się świadomi tego problemu. W brytyjskim systemie zdrowia pu
blicznego zaczynają się coraz liczniej pojawiać zarzuty związane z leczeniem
komplikacji zrostów pooperacyjnych. W latach 1995–2003 r. odnotowano
57 skarg dotyczących powikłań zrostów wewnątrzotrzewnowych.
Aby uniknąć zażaleń i skarg a nawet procesów sądowych, wydaje się
konieczne, aby lekarze w trakcie uzyskiwania świadomej zgody, informowali pacjentki o zagrożeniach związanych z powikłaniami, jakie dają
zrosty. Takie postępowanie z pewnością przyczyni się do zwiększenia
świadomości problemu i szerzenia zasad profilaktyki przeciwzrostowej.7
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JAKIE JEST ROZWIĄZANIE?
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zrostów pooperacyjnych zale
ca się stosowanie odpowiednich metod postępowania zmniejszających lub
ograniczających ich formowanie. Należy do nich chirurgia małoinwazyjna
i właściwa technika operacyjna (delikatne obchodzenie się z tkankami, uzy
skanie dokładnej hemostazy, precyzyjne zbliżanie do siebie płaszczyzn tkan
kowych oraz używanie szwów powodujących możliwie najmniejsze odczyny
tkankowe, unikanie wysychania tkanek w trakcie operacji).15,16 Do chwili
obecnej nie wykazano jednoznacznie, aby te działania były w pełni skutecz
ne, co potwierdza także badanie SCAR.8
Z tego samego badania wyciągnięto jeszcze jeden bardzo ważny wnio
sek: „U kobiet poddawanych operacjom ginekologicznym, szczególnie
zabiegom na jajnikach i jajowodach wykonywanym w celu zlikwidowa
nia przyczyn niepłodności, zaleca się stosowanie metod ograniczają
cych powstawanie zrostów, w tym także produktów przeciwzrostowych
celem uniknięcia i zminimalizowania komplikacji zrostowych – niedroż
ności, wtórnej niepłodności i dolegliwości bólowych”8
CONSENSUS
W dokumencie konsensu brytyjskiego Królewskiego Instytutu Ginekologii i Położnictwa z 2004 r. stwierdzono: „Jeżeli produkt przeciwzrosto
wy jest bezpieczny, skuteczny i efektywny ekonomicznie, należy rekomendo
wać jego zastosowanie w chirurgii jamy brzusznej, zwłaszcza w operacjach
wysokiego ryzyka. Należy stosować produkty, których skuteczność została
potwierdzona”17
W 2007 r. grupa ekspertów ds. zrostów Europejskiego Towarzystwa
Endoskopii Ginekologicznej opracowała dokument – Consensus ESGE
2007: w którym zawarto wniosek: „Wszyscy chirurdzy powinni zmierzać
do redukcji powstawania zrostów, spełniając w ten sposób swoje obowiązki
w zakresie opieki nad pacjentami”18 Wśród zaleceń strategii anty-zrosto
wej wymienia się także stosowanie produktów ograniczających powstawanie
zrostów. Pełny tekst porozumienia dotyczący propozycji postępowania prze
ciwzrostowego znajduje się w pkt. Załącznik 1.
Koszty leczenia powikłań zrostów pooperacyjnych są znaczne. Zastosowa
nie produktów minimalizujących i ograniczających ryzyko powstania zrostów
może przyczynić się do obniżenia kosztów leczenia.
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CZY ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRZECIWZROSTOWEGO JEST
KORZYSTNE POD WZGLĘDEM EKONOMICZNYM?
Wilson w 2007 roku opracował model ekonomiczny (na podstawie badań SCAR), w którym przedstawił zależność kosztów poniesionych
na profilaktykę przeciwzrostową w danej populacji w porównaniu do kosz
tów ponownych hospitalizacji z powodu wystąpienia zrostów.
Model ten pomaga zrozumieć wartość zastosowania środków ogranicza
jących ryzyko zrostów i wykazuje, że produkt przeciwzrostowy o odpowied
niej cenie i skuteczności może pozwolić na ogólne oszczędności w systemie
ochrony zdrowia.
Analizie poddano koszty dotyczące 100 pacjentek po operacjach brzusz
nych, u których nie zastosowano produktu przeciw zrostom i koszty dotyczące
100 pacjentek po operacjach z zastosowaniem produktu zapobiegającego
zrostom. W badaniu porównywano efektywność produktów w cenie 130 EUR
i 300 EUR. Następnie oceniano poziom skuteczności klinicznej zastosowane
go produktu przeciwzrostowego w ograniczaniu ponownych hospitalizacji,
biorąc pod uwagę czas, po jakim poniesione nakłady zwracają się.
Analiza wykazuje, że wystarczy, aby produkty, które kosztują130 € przyczyniły
się do zmniejszenia o 26 % liczby ponownych przyjęć do szpitala związanych
ze zrostami w ciągu 3 lat po operacji, aby ich koszt zwrócił się, a w kolej
nych latach przynosił znaczne oszczędności. Środki kosztujące około 300 €
na 1 operację musiałyby spowodować zmniejszenie liczby ponownych przyjęć
do szpitala związanych ze zrostami w ciągu 3 lat po operacji o co najmniej
60 % aby koszt inwestycji się zwrócił. I w tym przypadku także wydłużenie cza
su oceny dla potrzeb modelu ponad 3 lata prowadzi do uzyskania oszczęd
ności.
Wniosek: Fakt, że obecnie nie są wdrażane rozwiązania mające na celu
zapobieganie odległym (i wczesnym) powikłaniom po operacjach brzu
sznych, w tym przede wszystkim ponownym hospitalizacjom związanym
z wystąpieniem zrostów, może kosztować brytyjski system 900 mln €
w ciągu 10 lat. Zastosowanie efektywnego środka przeciwzrostowego
ogranicza o 25% liczbę ponownych hospitalizacji, a jego koszt zwró
ci się w ciągu 3 lat, natomiast przez następne 10 lat pozwoli na zao
szczędzenie dla systemu zdrowotnego 42 mln €.7
W Polsce podobne dane nie są dostępne.
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Koszty skumulowane / 100 pacjentek

Koszt produktu przeciwzrostowego a nakłady
na leczenie powikłań zrostów7
Zwrot nakładów po 3 latach
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Zwrot nakładów po 1 roku
Grupa kontrolna
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Lata po operacji
Obr. 3. Skumulowane koszty ponownych przyjęć do szpitala związanych ze zrostami
na 100 pacjentek po zastosowaniu środka ograniczającego powstawanie zrostów i bez
niego. Model utworzono na podstawie skuteczności niezbędnej, aby koszt leczenia zwrócił się
po 3 latach w przypadku produktów w cenie 130 € i 300 €.

HYALOBARRIER® GEL: BARIERA ZAPOBIEGAJĄCA ZROSTOM7
Hyalobarrier® Gel – wskazany do stosowania w otwartych operacjach brzusz
nych i do aplikacji do jamy macicy.
Hyalobarrier® Gel Endo – wskazany do stosowania w chirurgii laparosko
powej.
Obr. 4. Aplikacja żelu Hyalobarrier®
po laparoskopowej miomektomii.
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HYALOBARRIER® GEL: WEWNĄTRZOTRZEWNOWA BARIERA
PRZECIWZROSTOWA
Skuteczność żelu Hyalobarrier® w zmniejszaniu częstości występowania i cięż
kości zrostów po zabiegach laparoskopowych została potwierdzona w kilku
badaniach kontrolowanych, randomizowanych, z kontrolną laparoskopią „se
cond look”. Pellicano oceniał Hyalobarrier® u 36 niepłodnych pacjentek pod
danych laparoskopowej operacji wycięcia mięśniaków. Efekt działania żelu
badano 60–90 dni po operacji metodą laparoskopii „second look”. Zrosty
wystąpiły u 77,8 % pacjentek w grupie bez podania żelu, a tylko u 27,8 %
pacjentek, którym zaaplikowano Hyalobarrier® (przy czym ilość i ciężkość zro
stów była znacznie mniejsza).19 Mais z kolei badał wpływ żelu Hyalobarrier®
na grupie 52 pacjentek poddanych laparoskopowej operacji wycięcia mięśnia
ków. Obecność zrostów sprawdzono laparoskopowo po 12–14 tygodniach
od operacji. W grupie badanej nie stwierdzono zrostów u 62 % pacjentek,
a w grupie kontrolnej u 41 %.20 Nawet, jeżeli po podaniu żelu wystąpiły zrosty,
to stopień ich ciężkości był znacznie niższy. Wyniki te znajdują potwierdzenie
w niekontrolowanym badaniu Cartou przeprowadzonym na 18 pacjentkach
poddanych laparoskopowej operacji wycięcia mięśniaków. W badaniu tym
stwierdzono obecność zrostów u 5 pacjentek (27,7 %).21
Zrosty u kobiet są główną przyczyną wtórnej niepłodności. Obecność
zrostów narusza prawidłowe warunki anatomiczne miednicy mniejszej,
utrudnia lub wręcz uniemożliwia wychwyt i transport komórki jajowej.18
Pellicano przedstawił wyniki badania, w którym oceniał wpływ żelu Hyalobar
rier® na płodność u 36 niepłodnych pacjentek po laparoskopowej miomek
tomii. Po 6 miesiącach od operacji w grupie pacjentek z żelem w ciążę zaszło
44,4 %, pacjentek, a w grupie kontrolnej 22,2 %. Po 12 miesiącach odsetek
ciąż wynosił 77,8 % w grupie badanej i 38,8 % w grupie kontrolnej.19
HYALOBARRIER® GEL: WEWNĄTRZMACICZNA BARIERA
PRZECIWZROSTOWA
Zrosty wewnątrzmaciczne są uznawane jako częste powikłanie zabiegów hi
steroskopowych. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest wykonywana
po porodzie lub poronieniu instrumentalna kontrola jamy macicy.22
Zrosty wewnątrzmaciczne mogą powodować
niepłodność, powtarzające się poronienia,
nieregularne miesiączkowanie i ból miednicy
mniejszej.
Obr. 5. Aplikacja żelu
Hyalobarrier® do jamy macicy
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Acunzo oceniał skuteczność żelu Hyalobarrier® w zapobieganiu ponownemu tworzeniu się zrostów wewnątrzmacicznych u 92 pacjentek po hi
steroskopowej adhezjolizie. W grupie pacjentek, którym po zabiegu apliko
wano żel Hyalobarrier®, w badaniu kontrolnym po 3 miesiącach od zabiegu
stwierdzono znaczącą redukcję powstawania zrostów (13,95 % vs 31,70 %)
oraz zmniejszenie ich częstości i ciężkości.23
Guida badał wpływ żelu Hyalobarrier® redukcję formowania się zrostów
de novo u 132 pacjentek po operacjach histeroskopowych. Częstość wystę
powania zrostów po 3 miesiącach od zabiegu była znacznie niższa w grupie
pacjentek z żelem w porównaniu z grupą kontrolną (10,44 % vs 26,15 %).
Ponadto, stopień nasilenia i ciężkości zrostów był znacznie niższy w grupie
pacjentek z żelem Hyalobarrier®.24
Częstość występowania zrostów wewnątrzmacicznych nie jest może tak
duża, jak występowanie zrostów wewnątrzotrzewnowych, to jednak i w tym
przypadku, należy brać pod uwagę aspekt ekonomiczny – koszty leczenia
zarówno dla placówek medycznych jak i samych pacjentek, zwłaszcza, jeżeli
leczenie dotyczy niepłodności.
HYALOBARRIER® GEL: BEZPIECZEŃSTWO
W okresie od 2000 r. do czerwca 2009 r. w krajach UE obserwowano po
nad 53 000 pacjentów, u których zastosowano Hyalobarrier® Gel.
W tym okresie stwierdzono siedem zdarzeń niepożądanych u siedmiu pa
cjentów. We wszystkich przypadkach wystąpiła gorączka, która rozpoczęła
się tego samego dnia lub w ciągu kilku dni po zabiegu. W pięciu przypad
kach podwyższona temperatura wystąpiła u chorych poddanych operacjom
laparoskopowym, a u dwóch pacjentów po otwartej chirurgii. Objawy nie
pożądane były uważane za poważne, a wszystkie rozwiązano w ciągu 24–48
godzin bez leczenia farmakologicznego. Pomimo zgłoszenia tych niepożą
danych zdarzeń, nie ustalono jednoznacznie związku ich wystąpienia z pro
duktem.
HYALOBARRIER® GEL: PODSUMOWANIE I ZALECENIA
Zrosty są częstym powikłaniem zabiegów operacyjnych i stanowią istotną
przyczynę różnych dolegliwości, mogą także być poważnym zagrożeniem
życia (niedrożność jelit). Ponowne przyjęcia do szpitali z powodu komplika
cji, jakie dają zrosty stanowią istotny koszt dla funduszu szpitala i publicz
nego systemu ochrony zdrowia. Dla pacjentek, obecność zrostów generuje
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koszty jeszcze przed ponowną hospitalizacją; pacjentki czasami przez wiele
lat leczą dolegliwości bólowe i niepłodność, przechodząc wiele nieudanych
(a kosztownych) cykli leczenia niepłodności. Hyalobarrier® jest skutecznym,
dobrze tolerowanym i bezpiecznym produktem barierowym stosowanym
w celu zapobiegania zrostom wewnątrzotrzewnowym i wewnątrzmacicznym.
Hyalobarrier® żel powinien być stosowany po operacjach ginekologicznych w rutynowym postępowaniu przeciwzrostowym.
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Załącznik 1:
Porozumienie ekspertów ESGE 2007:
Część 2 – działania zmierzające do ograniczenia występowania zrostów
1. Zrosty należy uznać za najczęstsze powikłanie chirurgii jamy brzusznej.
2. Operatorzy, inni pracownicy medyczni, osoby odpowiedzialne za budżet
powinni mieć świadomość i zrozumienie wpływu zrostów na koszty opieki
medycznej
3. Należy informować pacjentki o ryzyku powstawania zrostów, pamiętając,
że zrosty są obecnie najczęstszym powikłaniem po operacji brzusznej.
4. Chirurdzy, którzy nie będą informować o ryzyku wystąpienia zrostów,
mogą narazić się na ryzyko roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych.
5. Chirurdzy mają obowiązek chronić pacjentki, zapewniając jak najlepsze
standardy opieki – powinny one obejmować podejmowanie czynności
zmierzających do ograniczenia powstawania zrostów.
6. Operatorzy powinni przyjąć rutynowe postępowanie przeciwzrostowe;
przynajmniej w wypadku procedur z grupy wysokiego ryzyka
powstawania zrostów:
• Operacje na jajnikach i jajowodach
• Operacje endometriozy
• Wycięcie mięśniaków
• Uwalnianie zrostów
7. Dobra technika chirurgiczna jest podstawą dla każdej strategii
zapobiegania zrostom pooperacyjnym.
8. Zaleca się, aby operatorzy rozważyli stosowanie środków
przeciwzrostowych w ramach strategii ograniczającej powstawanie
zrostów. Szczególną uwagę należy poświęcić środkom, odnośnie których
istnieją wiarygodne dane wskazujące na bezpieczeństwo w przypadku
rutynowych zabiegów w obrębie brzucha i miednicy oraz skuteczność w
zakresie ograniczania powstawania zrostów. Praktyczność, użyteczność
oraz łatwość stosowania tych środków, jak również ich koszt – będzie miało
korzystny wpływ na zastosowanie ich w codziennej praktyce klinicznej.
9. Duże znaczenie dla poznania wpływu środków ograniczających
powstawanie zrostów na rezultaty kliniczne mają dalsze badania.
10. Powinno sie wspierać dalsze badania nad rozwojem podobnych
preparatów – w tym także kombinacji produktów zapobiegających
zrostom de novo , jak i ponownemu tworzeniu się zrostów.
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11. Operatorzy powinni już teraz wdrożyć działania zmierzające do redukcji
ryzyka powstawania zrostów pooperacyjnych w trosce o swoich pacjentów.
Przedruk za zgodą autora. Dewilde RL Trew G. (1) pooperacyjne zrosty w jamie
brzusznej oraz ich profilaktyka w chirurgii ginekologicznej. Porozumienie eksper
tów. Część 2. Działania na rzecz redukcji zrostów. Gynecol Surg 2007, 4, 243253
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ZROSTY – WAŻNA PRZYCZYNA
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Skrócona informacja o produkcie

Hyalobarrier® gel jest sterylnym, przezroczystym żelem o bardzo wysokiej
lepkości uzyskiwanym przez kondensację kwasu hialuronowego, który jest
jednym z głównych składników ludzkiej tkanki łącznej oraz nabłonkowej
i śródbłonkowej. Jest w 100 % czystym kwasem hialuronowym bez dodawa
nia jakichkolwiek innych substancji. Dzięki wysokiej lepkości Hyalobarrier Gel
idealnie przylega do powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej tworząc ba
rierę oddzielającą tkanki podczas fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym.
Jest wskazany do zapobiegania tworzeniu się zrostów pooperacyjnych lub
do zmniejszania ich liczby i ciężkości po zabiegach operacyjnych w obrębie
jamy brzusznej i miednicy (np. operacje usuwania mięśniaków macicy, re
sekcje cyst na jajnikach, operacje na jajowodach, operacje endometriozy,
operacyjne zabiegi uwalniania zrostów wewnątrzmacicznych, i inne).
Hyalobarrier® gel pozostaje w miejscu aplikacji przez 7 dni.
Żel jest całkowicie wchłaniany i degradowany naturalną drogą w ciągu 4 ty
godni po zastosowaniu.
Dostępne są dwie formy produktu:
Hyalobarrier® gel: do stosowania w laparotomii i histeroskopii
Hyalobarrier® gel endo: do stosowania w laparoskopii
Przechowywać w temp. 2–8 stopni C. Nie zamrażać.
Wytwórca: Fidia Advanced Biopolymers S.r.l.,
Via Ponte della Fabbrica 3/B – 35031 Abano Terme (PD) – Italie

NORDIC Pharma, s.r.o.
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