
Інструкція  

по застосуванню виробу медичного призначення 

Розчин стерильний протиспайковий  

DEFENSAL (ДЕФЕНСАЛЬ) 
Опис  
DEFENSAL (ДЕФЕНСАЛЬ) являє собою стерильну апірогенну прозору безбарвну або блідо-жовту рідину 

одноразового застосування, містить гіалуронову кислоту нетваринного походження. Застосовується в процесі 

хірургічного лікування в якості інстиляту з ціллю зменшення утворення спайок після операцій на органах 

черевної порожнини, малого тазу, плевральної порожнини та інше.  

 

Склад: 
50 мл розчину стерильного протиспайкового містить:  

Гіалуронат натрію …………………………………………………………………………….……………………. 250 мг  

Декаметоксин ………………….……………….………………………………………………………………….…. 10 мг 

Сукцинатний буфер pH 7,3 ………………………………………………………..………………………….….. до 50 мл  

 

250 мл розчину стерильного протиспайкового містить:  

Гіалуронат натрію ………………………………………………………………………………………………… 1250 мг  

Декаметоксин ……………………………………………………………………………………..………………….. 50 мг 

Сукцинатний буфер pH 7,3 ………………………..…………………………… ……….……………………... до 250 мл 

 

Показання  
Призначений для використання з метою зменшення утворення спайок як в процесі, так і в кінці хірургічного 

втручання на органах черевної порожнини, малого тазу, плевральної порожнини та інше. 

Механізм дії 

Гіалуронова кислота - полісахарид, що входить до складу позаклітинної речовини сполучних тканин, має 

інтенсивні зволожуючі властивості, виконує регенеруючу біологічну функцію. Гіалуронова кислота має високу 

проникаючу здатність, не викликає алергічних реакцій, абсолютно біосумісна та природньо абсорбується.  

DEFENSAL (ДЕФЕНСАЛЬ) забезпечує фізичний вплив на тканини, забезпечуючи тимчасове розділення 

поверхонь органів черевної порожнини, малого тазу, плевральної порожнини завдяки флотації в рідині. Це 

мінімізує зіткнення тканин в критичний період, утворення фібрину і регенерації мезотелія після хірургічної 

операції і, таким чином, перешкоджає утворенню спайок. При інтраперитонеальному введенні DEFENSAL 

(ДЕФЕНСАЛЬ) здатний утримувати деяку кількість рідини в черевній порожнині протягом 3-4 днів, значно 

знижує частоту, ступінь і тяжкість післяопераційних спайок при використанні під час операції і при введенні 

після операції.  

Протипоказання  

Індивідуальна непереносимість до компонентів препарату. 

Спосіб застосування  

Перед застосуванням розчин слід нагріти до температури тіла.  

DEFENSAL (ДЕФЕНСАЛЬ) розподілити рівномірним шаром на поверхнях, що обробляються. 

Об’єм введеного DEFENSAL (ДЕФЕНСАЛЬ) залежить від області застосування, об’єму та виду 

оперативного втручання, розміру черевної, плевральної порожнини та порожнини малого тазу та інше і 

вирішується індивідуально лікарем. 

Побічні реакції 
Не виявлені.  

Застереження  

Призначений тільки для одноразового застосування.  

Перед застосуванням слід перевірити цілісність упаковки і термін придатності. Забороняється використання 

розчинів у разі пошкодження індивідуального або первинного пакування. 

Термін придатності 

2 роки. 

Умови зберігання  

Зберігати при температурі не вище 30°С, в захищеному від сонця місці. Не заморожувати. Зберігати в місцях 

недоступних для дітей. Не використовувати після закінчення терміну придатності. 

Назва та адреса виробника  

ТОВ « Юрія -Фарм » Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосов, 10 на заводі: ТОВ «Юрія-Фарм» Україна, 18030 , м. 

Черкаси , вул. Вербовецького , 108. Тел. (044) 281-01-01.  


