Натрію хондроітин сульфат розчин стерильний 2,0%
Для відновлення глікозаміногліканового (GAG) шару сечового міхура.
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УРОПОЛ
Натрію хондроїтину сульфат розчин стерильний 2,0 %
Для відновлення глікозаміногліканового (GAG) шару сечового
міхура

ОПИС: Хондроїтину сульфат – відноситься до ряду
кислотоутворюючих мукополісахаридів
і є одним із
глікозаміногліканів
(GAGs).
Його
повторювальна
дисахаридна ланка складається із глюкуронової кислоти та
галактозаміну однієї сульфатної групи в β (1-3’) зв’язках. Цей
дисахарид полімеризується в β (1-4’) зв’язках. Осульфатування в С-4 – це хондроїтину сульфат А. Осульфатування в С-6 – це хондроїтину сульфат С.
Внутрішня поверхня сечового міхура покрита шаром
глікозаміногліканів (GAGs), який забезпечує
захисний
непроникний бар’єр в сечовому міхурі. Насичені поліаніонні
молекули глікозаміногліканів з’єднуються з молекулами води,
утворюючи при цьому молекулярний шар води між сечею і
поверхнею сечового міхура, з якою глікозаміноглікани, власне,
і зв’язуються. Цей шар перешкоджає приєднанню бактерій,
мікрокристалів, канцерогенів та іонів. Пошкодження цього
шару може призвести до зниження його захисних
властивостей, включаючи подразнення стінок міхура.
Хондроїтину
сульфат
–
важливий
компонент
глікозаміногліканів, який може відновити його нестачу в
пошкодженому глікозаміноглікановому (GAG) шарі епітелію
сечового міхура.
ПОКАЗАННЯ: для відновлення глікозаміногліканового (GAG)
шару сечового міхура у пацієнтів з пошкодженим епітелієм
міхура або нестачею глікозаміногліканів в ньому.
ПРОТИПОКАЗАННЯ: не застосовується у пацієнтів із
виявленою гіперчутливістю до компонентів розчину.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: використовувати лише для введення в
сечовий міхур. Уропол не є ні контрацептивом, ні
протимікробним засобом. Відкриту невикористану дозу
розчину необхідно утилізувати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовувати розчин лише кімнатної
температури.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ: Відомостей про побічні ефекти не надходило.
Короткочасне відчуття дискомфоту можливе при введенні
засобу за допомогою катетера. У деяких пацієнтів виникає
відчуття дискомфорту як результат підвищеної чутливості до
лубрикантів, що використовуються для полегшення введення

катетера.
ДОЗУВАННЯ: введіть 20 мл розчину в сечовий міхур після його
повного випорожнення. Для досягнення оптимального ефекту
Уропол слід застосовувати в повній дозі без використання будьяких розчинників і утримувати в сечовому міхурі якомога довше
(не менше 30 хв). Повторюйте введення препарату об’ємом 20
мл 1 раз на тиждень протягом 4-6 тижнів; надалі 1 раз на місяць
до повного зникнення симптомів. Покращення у більшості
пацієнтів настає після шеститижневого застосування розчину
об’ємом 20 мл; надалі засіб застосовувався 1 раз на місяць
залежно від симптоматичного стану.
УПАКОВКА: 1 мл Урополу містить: натрію хондроїтину сульфату
20 мг. Упаковка містить чотири (4) скляні флакони по 20 мл для
одноразового застосування. Вміст флакона є стерильним.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати при температурі від 2 до 25 °C.
Не заморожувати! Вводити препарат лише кімнатної
температури. Невикористаний розчин після відкриття флакону
подальшому використанню не підлягає. Рекомендації щодо
маніпуляцій з упаковкою: відкривати безпосередньо перед
використанням. Для того, щоб дістати флакон з упаковки,
візьміться за застібку зверху, притримуючи пальцем суміжну
полоску, і потягніть одну полоску, як того потребує упаковка. Для
того, щоб відокремити один флакон в індивідуальній упаковці
від решти, слід зробити загин в місці перфорації і декілька разів
зігнути назад і вперед перед тим, як відривати.
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