
Hyacyst® – enkel instillation med förfylld spruta och kateter
Hyacyst® är en steril vätska som består av natriumhyaluronat som finns naturligt i 
urinblåsans epitel.
Hyacyst® medger effektiv behandling av Interstitiell Cystit/Painfull Bladder 
Syndrome (IC/PBS) via kateterisering.

IC/PBS är en kronisk inflammation i urinblåsan som orsakar frekvent och akut
urinering samt obehag/smärta i bäckenområdet. Den naturligt skyddande hinnan
i urinblåsan (epitelet) skyddas mot skadliga ämnen i urinen med ett proteinlager
som kallas för glykosaminoglykaner (GAG). Vid IC/PBS har detta skyddslager
brutits ner, vilket gör att ämnena irriterar urinblåsans väggar. Urinblåsan blir sedan
inflammerad och lagrar urinen bristfälligt.

Till skillnad från inflammation i urinblåsan som orsakas av
bakterier (cystit), vilket förknippas med urinvägsinfektioner
(UVI) och behandlas med antibiotika, har man inte hittat några
infekterande ämnen hos personer som lider av IC/PBS. Även
om IC/PBS inte kan botas kan det behandlas och de flesta 
patienter upplever en lindring av symtomen med hjälp av 
behandling med Hyacyst® och livsstilsförändringar.

Hyacyst® instillationslösning ger:
• ny högre koncentration av natriumhyaluronat
• enkel instillation med förfylld spruta
• effektiv regenerering av epitelet
• påskyndad sårläkning
• inga kända biverkningar
• goda behandlingsresultat

Innan behandling med Hyacyst®
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Tecken och symtom på IC/PBS
Interstitiell cystit (IC)/PBS visar sig på olika sätt hos olika patienter. 
Till exempel upplever vissa personer kronisk bäckensmärta, medan 
andra inte gör det. Symtomen kan intensifieras när urinblåsan fylls 
och sedan töms efter urinering.
Klassiska symtom kan vara följande:
Frekvent urinering - urineringstillfällena kan över-
    skrida 60 gånger på 24 timmar.
Smärta -    kronisk smärta i bäckenet, vulva, 
    urinröret eller buksmärta vid
    urinering och sex.
Akut urinering - känslan av att behöva urinera
    akut, ofta åtföljt av smärta, 
    tryck eller spasmer. 

Terapi med Hyacyst®

Instillation med Hyacyst® är en poliklinisk behandling och utförs av
kvalificerad vårdpersonal. Innan instillation av lösningen skall
blåsan tömmas varpå Hyacyst®-lösningen instilleras i urinblåsan. 
Lösningen bör hållas kvar i blåsan minst 30 minuter eller längre.
En instillation per vecka ges under de första 4 - 6 veckorna. Efter det
görs behandlingen en gång per månad tills symtomen försvinner.
Svarstiden varierar från patient till patient. 
Får patienten tillbaka symptomen återupptas samma behandling.

Produktinformation
Hyacyst® är en steril lösning med natriumhyaluronat utan farmakologisk effekt. Vid IC/PBS kan 
proteinlagret (GAG) brytas ner på grund av natriumhyaluronatbrist i vävnaden. 
Hyacyst®: • regenererar epitelets permeabilitet
  • innesluter inflammatoriska områden
  • påskyndar sårläkning

Hyacyst® ger signifikanta förbättringar
även för patienter med
• Återkommande bakterieinfektioner i urinblåsan.
• Strålningscystit.
• Hemmoragisk cystit.
• Kemoterapeutisk relaterad cystit.
• Profylaxstrålningsbesvär.

Beställningsinformation och förpackning
Art. nr.: HYC-1250 S.  En förfylld spruta, 50 ml 120 mg natriumhyaluronat,  
    med bipackad luer-lock kateter i sterila förpackningar.

Inga kända biverkningar
Inga biverkningar kan förväntas av behandlingen mer än ett möjligt obehag av 
att bli katetriserad.
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