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Η ικανότητα του επιθηλίου των αεραγωγών για φυσιολογική

ενυδάτωση είναι μειωμένη σε ασθενείς με Κ.Ι.1

Προσαρμογή από βιβλιογραφία 1.

K.I.: Κυστική ίνωση.

Η πνευμονοπάθεια στην Κυστική Ίνωση αντανακλά (υποδηλώνει)

αποτυχία στην ικανότητα του επιθηλίου των αεραγωγών για ομαλή

ενυδάτωση της επιφάνειάς τους1

• Η φτωχή ενυδάτωση της επιφάνειας των αεραγωγών οδηγεί σε μειωμένη

βλεννοκροσσωτή κάθαρση, προσκόλληση της βλέννης και χρόνια

βακτηριακή λοίμωξη1,2
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Θεραπείες που αυξάνουν τον όγκο υγρού στην επιφάνεια

των αεραγωγών και κατ’ επέκταση την κάθαρση 

της βλέννης μπορούν να βελτιώσουν την πνευμονική 

λειτουργία σε ασθενείς με Κ.Ι.2

Ασθενείς με Κ.Ι. ηλικίας > 6 ετών μπορούν να λαμβάνουν 

Υπέρτονο Άλας:

- Σε βραχυχρόνια χρήση για τη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας

- Σε μακροχρόνια θεραπεία:

1. Για τη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας

2. Τη μείωση των πνευμονικών εξάρσεων

3. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής3

❝ ❝

Η χορήγηση Υπέρτονου Άλατος στην επιφάνεια 

των αεραγωγών οδηγεί σε έλξη νερού 

ωσμωτικά, σε ενυδάτωση και αποκατάσταση

της μετακίνησης της βλέννης1

 

Na+ Cl- H2OH2O

CF+HS
100 µms-1

Επιθήλιο αεραγωγού ασθενούς με Κ.I.

με χορήγηση Υπέρτονου Άλατος1

Προσαρμογή από βιβλιογραφία 1.
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Το υπέρτονο διάλυμα στις ημέρες μας αποτελεί

ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της Κ.Ι.4

Η εισπνεόμενη θεραπεία με υπέρτονο διαλύμα 7% NaCl περιορίζει 

την εμφάνιση παροξύνσεων (p=0.02) και μειώνει την ανάγκη

για ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών (p=0.03) σε τυχαιοποιημένη 

μελέτη διάρκειας ενός έτους5

Προσαρμογή από N engl j med 354;3 www.nejm.org january 19, 2006
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HS + HA HS alone

(n = 20) (n = 20)

Βήχας 10% 60% p < 0.0001

Ερεθισμός λαιμού 15% 40% p = 0.005

Αλμυρή γεύση 10% 60% p = 0.0007

Μελέτη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη, 

διάρκειας 4 εβδομάδων (n=40)

❝ ❝Το προφίλ ασφάλειάς του, υποδεικνύει 

ότι το Hyaneb® μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη θεραπεία ασθενών με κυστική ίνωση2

Συχνότητα εμφάνισης μέτριων/σοβαρών συμπτωμάτων μετά την 1η δόση

O Ρόλος του Υαλουρονικού Οξέος

• Μειώνει τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα6

• Παίζει ρόλο στη δομή της κυψελιδικής επιφάνειας6

• Επιδρά ενάντια στη βλάβη που προκαλούν αρκετές παθήσεις
του αναπνευστικού6

Η προσθήκη του Υαλουρονικού  Νατρίου (HS) στο Υπέρτονο Άλας (HS)

μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα του βήχα, 

του ερεθισμού του λαιμού και της αλμυρής γεύσης σε σχέση 

με τη χρήση Υπέρτονου Άλατος (HS)4

Προσαρμογή από βιβλιογραφία 4.
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Hyaneb®- Εισπνεόμενο διάλυμα που χορηγείται με νεφελοποιητή για την απομάκρυνση 

των εκκρίσεων βλέννης.

Χρήση

Το νεφελοποιούμενο διάλυμα Hyaneb® διευκολύνει την κινητοποίηση των παχύρρευστων εκκρίσεων

των αεραγωγών με μηχανισμό ώσμωσης. 

Η υψηλή συγκέντρωση άλατος προσελκύει το ύδωρ και διευκολύνει την ύγρανση των βλεννογόνων.

To Hyaneb® ενδείκνυται ιδιαίτερα σε ασθενείς με κυστική ίνωση και σε ασθενείς με βρογχεκτασίες. 

Σύνθεση

Το υπέρτονο διάλυμα Hyaneb®  περιέχει 70 mg/ml χλωριούχο νάτριο, 1 mg/ml υαλουρονικό νάτριο

και  απεσταγμένο ύδωρ.

Αντενδείξεις 

To Hyaneb® αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στα συστατικά του.  

Οδηγίες Χρήσης

Κάθε νεφελοποιητής jet μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για βέλτιστο αποτέλεσμα συνιστάται 

ο νεφελοποιητής PARI jet.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης νεφελοποιητής με παλλόμενη μεμβράνη. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το σύστημα νεφελοποίησης eFlow® rapid nebulizer system, 

για βέλτιστη νεφελοποίηση συνιστάται η ύγρανση της μεμβράνης του νεφελοποιητή πριν από κάθε

χρήση, με απλή βύθιση σε απεσταγμένο ύδωρ. 

Η ύγρανση της μεμβράνης δεν είναι απαραίτητη εάν η συσκευή χρησιμοποιήθηκε πριν λίγο. 

Κρατήστε στο στόμα σας το επιστόμιο ή τη μάσκα του νεφελοποιητή και αναπνεύστε κανονικά κατά

τη διάρκεια της χορήγησης, η οποία είναι περίπου 10 λεπτά. Θερμοκρασία χρήσης: η νεφελοποίηση

του διαλύματος πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Προφυλάξεις κατά τη χρήση 

- Το προϊόν προορίζεται μόνον για χρήση με εισπνοή.

- Η πρώτη χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη ιατρού ή ειδικευμένου προσωπικού.

Η χρήση από παιδιά πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.

- Σε ιδιαίτερα ευαίσθητους ασθενείς, συνιστάται κατά την έναρξη της θεραπείας, 

η χρήση βρογχοδιασταλτικών τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο να προληφθούν αντιδράσεις

τύπου βρογχόσπασμου. Η χορήγηση των βρογχοδιασταλτικών πριν την έναρξη της θεραπείας 

πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη ιατρού.  

Π ε ρ ί λ η ψ η  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ   
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 σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς

- Σε περίπτωση εμφάνισης βρογχόσπασμου ή επιμένοντος βήχα, πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία και να

ειδοποιήσετε τον θεράποντα ιατρό.  

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν, κατά τη στιγμή του πρώτου ανοίγματος, ο περιέκτης είναι 

κατεστραμμένος ή δεν είναι εντελώς κλειστός. 

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 

Μην επανα-χρησιμοποιήσετε τυχόν υπόλειμμα που έχει απομείνει στο φιαλίδιο.  

Μην αναμίξετε άλλα φάρμακα με το υπέρτονο διάλυμα. 

Δοσολογία

Χρησιμοποιείστε ένα φιαλίδιο των 5 ml δύο φορές την ημέρα, ή όπως ορίζει η ιατρική συνταγή. 

Η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει με μικρό όγκο και ο οποίος μπορεί να αυξηθεί προοδευτικά.  

Συνθήκες Διατήρησης

Να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε σημείο που να μην φθάνουν τα παιδιά.

Παραγωγός

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Πάρμα - Ιταλία.  

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης

Ιούλιος 2013.
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Υπέρτονο Αλατούχο Διάλυμα 7 % NaCl και 

0,1 % Υαλουρονικό Νάτριο

30 Φιαλίδια μιας χρήσης (6 ταινίες των 5 φιαλιδίων)

Φιαλίδια διάφανου πολυαιθυλενίου των 5ml 

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα  του Υπέρτονου Άλατος 

διαφέρει από τον μηχανισμό δράσης της 

ανασυνδυασμένης ανθρώπινης δορνάσης (DNase)

και συνεπώς τα δύο φάρμακα δεν μπορούν 

να αλληλοαντικατασταθούν3

3 Έτοιμο προς χρήση

3 Αποστειρωμένο

3 Δεν περιέχει συντηρητικά

3 Διατίθεται σε μονήρεις δόσεις 

CHIESI HELLAS A.E.B.E.

K. Καραμανλή 89, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα,

Τηλ.: 210.61.79.763, Fax: 210.61.79.786

e-mail: chiesihellas@chiesi.com, www.chiesi.gr
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Chiesi Hellas Μεγάλος Χορηγός της έκθεσης «ΙΑΣΙΣ» Αθήνα, Νοέμβριος 2014-Μάιος 2015.
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