
ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Τν Evryàl είλαη έλα ζηείξν, ελέζηκν, κε ππξεηνγόλν, απνξξνθήζηκν ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ παξαζθεπαζκέλν από 

δηαζπλδεδεκέλν παινπξνληθό νμύ κε δσηθήο πξνέιεπζεο, παξαγόκελν από βαθηεξηαθή δύκσζε. Τν Evryàl είλαη κία άρξσκε 
γέιε πνπ πεξηέρεηαη ζε πξνγεκηζκέλε, βαζκνλνκεκέλε θαη απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα κίαο ρξήζεο κε πξνζαξκνγέα Luer. 
 

ΤΝΘΔΗ 
 

 

ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΓΡΑΗ 
 

Η δξάζε ηνπ Evryàl ζπλίζηαηαη ζηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ ρόξηνπ-επηδεξκηθνύ ηζηνύ κε βάζε ηε θπζηθή ηθαλόηεηα ησλ 
πδξόθηισλ κνξίσλ ηνπ παινπξνληθνύ νμένο λα ζπγθξαηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ πνπ έρνπλ κεγαιύηεξν όγθν από ηε κάδα 
ηνπ. Απηό επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ηνπ ελδνδεξκηθνύ ρώξνπ θαη ηεο κεζνθπηηάξηαο κήηξαο, θάλνληαο ηνπο ηζηνύο πην ζθηθηνύο. 
Τν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηαζύλδεζεο πνπ έρεη ην παινπξνληθό νμύ πνπ πεξηέρεηαη ζην ηαηξνηερλνινγηθό απηό πξντόλ πξνζθέξεη 
ζηαζεξόηεηα θαη δηάξθεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 
 

ΤΣΑΔΙ 

 

Τν Evryàl ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζσξηλό πιηθό πιήξσζεο γηα ηε δηόξζσζε κηθξώλ ειαηησκάησλ ηνπ δέξκαηνο, όπσο ξπηίδεο ή 
νπιέο. Πξννξίδεηαη επίζεο γηα θαηαζηάζεηο όπσο ε ιηπνδπζηξνθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ HIV. Σπγθεθξηκέλα, ζπληζηώληαη νη 
αθόινπζεο ρξήζεηο: 
• Evryàl Soft γηα ηε ζεξαπεία ησλ πεξηνθζαικηθώλ ξπηίδσλ. 
• Evryàl Medium γηα ηε ζεξαπεία ησλ ξπηίδσλ γύξσ από ηα ρείιε. 
• Evryàl Strong γηα ηε ζεξαπεία ησλ βαζηώλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζώπνπ. 
 

ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ 

 
Τν Evryàl δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη: 
• γηα πεξηθνγρηθέο ελέζεηο (βιέθαξα, θόγρεο). 
• γηα ελέζεηο ζηα αηκνθόξα αγγεία. 
• γηα αύμεζε ηνπ καζηνύ ή γηα εκθύηεπζε ζηα νζηά, ηέλνληεο, ζπλδέζκνπο ή κύεο. 
 
Τν Evryàl δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε: 
• επηβεβαησκέλε ηάζε γηα αλάπηπμε ππεξηξνθηθώλ ή ρεινεηδώλ νπιώλ ή κε ρξσκαηηθέο δηαηαξαρέο. 

• κε ηζηνξηθό απηνάλνζεο λόζνπ ή πνπ ππνβάιινληαη ζε αλνζνζεξαπεία. 
• ζνβαξέο πνιιαπιέο αιιεξγίεο ή ελεξγέο θιεγκνλέο. 
• δηαηαξαρέο πήμεο 
• πνπ γλσζηό όηη παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζην παινπξνληθό νμύ. 
 

Σο Evryàl δελ πρέπεη λα τρεζηκοποηείηαη ζε έγθσες ή ζειάδοσζες γσλαίθες ούηε ζε άηοκα θάηφ ηφλ 18 εηώλ. 
 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ 

 
Τν Evryàl πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ππνδόξηα ή ελδνδεξκηθή έλεζε θαη δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε έλεζε ελδνξηληθά. 
Υπάξρεη θίλδπλνο λα εγρπζεί θαηά ιάζνο ην πιηθό ζηα αηκνθόξα αγγεία θαηά ηε δηαδηθαζία. Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, απηό 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αγγεηαθή απόθξαμε, απόζηεκα, λέθξσζε ή εκβνιηθά θαηλόκελα. Γηα λα βεβαησζείηε όηη ε βειόλα δελ 
βξίζθεηαη ζε αηκνθόξν αγγείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο, αλαξξνθήζηε ειαθξά κε ηε ζύξηγγα πξηλ 
πξνρσξήζεηε ζηελ έλεζε. Τν Evryàl έρεη αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη πξννξίδεηαη γηα κία κόλν ζπλεδξία. Τν Evryàl είλαη έλα 



απνζηεηξσκέλν, κίαο ρξήζεο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ θαη δελ πξέπεη λα απνζηεηξώλεηαη εθ λένπ. Να κελ 
επαλαρξεζηκνπνηείηαη. Φξεζηκνπνηήζηε ην Evryàl ακέζσο κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη απνξξίςηε ηε ζύξηγγα ακέζσο 
κεηά ηε ρξήζε, αθόκε θαη αλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νιόθιεξν ην πεξηερόκελν. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ κεηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Evryàl καδί κε άιια ελέζηκα πξντόληα θαη κελ ην 
αλακηγλύεηε κε άιια παξαζθεπάζκαηα πξηλ από ηε ρξήζε. 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Evryàl όηαλ ην δέξκα παξνπζηάδεη εξπζξόηεηα, νίδεκα ή αιινίσζε ηνπ ρξώκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε 
ην Evryàl θαηά ηε δηάξθεηα θιεγκνλσδώλ, ινηκσδώλ ή ππξεησδώλ θαηαζηάζεσλ. Οη αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θάξκαθα γηα 
λα επηβξαδύλνπλ ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο (όπσο ε αζπηξίλε) κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ εθρύκσζε ή έληνλε αηκνξξαγία γύξσ από ην 
ζεκείν ηεο έλεζεο. Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αληηπεθηηθή αγσγή πξέπεη λα απέρνπλ από ηελ αγσγή ηνπο, ζε ζπκθσλία 
κε ηνλ ηαηξό ηνπο, ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ ελέζηκνπ Evryàl. Φπιάμηε ην πξντόλ καθξηά από παηδηά. 
 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 
 

Φξεζηκνπνηήζηε ην Evryàl κόλν ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο. 
Τν Evryàl είλαη κία άρξσκε, δηαθαλήο γέιε: εάλ ην πεξηερόκελν ηεο ζύξηγγαο εκθαλίδεηαη ζνιό ή πεξηέρεη ζσκαηίδηα, κελ 
ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ θαη ελεκεξώζηε ακέζσο ηε Nyuma Pharma ζηε δηεύζπλζε πνπ παξέρεηαη παξαθάησ. Μελ 
ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ε απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα ή ε ζπζθεπαζία πνπ ηελ πεξηέρεη θαίλεηαη λα έρνπλ ππνζηεί δεκηά. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηηο βειόλεο πνπ παξέρνληαη εάλ είλαη ιπγηζκέλεο ή/θαη παξακνξθσκέλεο ή εάλ ε ζπζθεπαζία δελ είλαη 
άζηθηε. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κε απνζηεηξσκέλεο βειόλεο. Λάβεηε όιεο ηηο πξνθπιάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 
ελδνδεξκηθήο έλεζεο. Η έλεζε ζπλδέεηαη εγγελώο κε ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο. Τν δέξκα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη επηκειώο θαη λα 
απνιπκαίλεηαη πξηλ από ηε ζεξαπεία. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε αζζελείο κε ελεξγή ινίκσμε ή κε θιεγκνλή θνληά ή ζην ζεκείν 

ηεο έλεζεο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Evryàl ζε πεξηνρέο όπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί άιιεο εκθπηεύζεηο θαη κελ ην 
ρξεζηκνπνηείηε ηαπηόρξνλα κε νπνηνδήπνηε άιιν ελέζηκν πξντόλ. 
Οη αζζελείο δελ ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ καθηγηάδ ζε δηάζηεκα 24 σξώλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο έλεζεο θαη έσο όηνπ λα 
εμαθαληζηεί πιήξσο ην νίδεκα θαη ε εξπζξόηεηα, ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ έθζεζε ηεο πεξηνρήο ζην άκεζν ειηαθό θσο, 
ιάκπεο UV ή ζην θξύν. Μπνξεί λα πξνθύςνπλ θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο εάλ εθαξκνζηνύλ ιέηδεξ, ρεκηθά απνιεπηζηηθά ή 
ζεξαπείεο δεξκναπόμεζεο κεηά ηε ρξήζε ηνπ Evryàl. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ην Evryàl πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
κόλν όηαλ ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε πξνεγνύκελεο ζεξαπείαο έρνπλ εμαθαληζηεί πιήξσο. 
 

Οη ζύρηγγες θαη οη βειόλες ελδέτεηαη λα ελέτοσλ βηοιογηθό θίλδσλο κόιης τρεζηκοποηεζούλ. Υεηρηζηείηε ηα κε προζοτή θαη 

απορρίυηε ηα ζύκθφλα κε ηης εγθεθρηκέλες ηαηρηθές πραθηηθές. 
 

ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 
Ποιύ ζεκαληηθό: πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ν γηαηξόο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ αζζελή όηη ππάξρνπλ πηζαλέο 
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελδνδεξκηθή εκθύηεπζε πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ακέζσο ή κεηά ηε ζεξαπεία. 
Μεηά ηε ρξήζε ηνπ Evryàl, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ νξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλεζε, όπσο 
πόλνο, θλεζκόο, αιινηώζεηο ζηε κειάγρξσζε θαη ζηελ ππθλόηεηα ηνπ δέξκαηνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

εμαθαλίδνληαη από κόλεο ηνπο εληόο κίαο εβδνκάδαο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ κηθξά νηδήκαηα, αιιά 
απνξξνθνύληαη εθ λένπ κέζα ζε ιίγεο εκέξεο. Μεηαμύ ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο, 
ζύκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο κειέηεο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ηελ 
εκεξνκελία απηνύ ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 
• θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο, θλεζκόο, πόλνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, δηάξθεηαο έσο θαη κηαο εβδνκάδαο. 
• αηκνξξαγία ή αηκάησκα ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο. 
• ζπιαθηώδεηο βιαηίδεο κε θιύθηαηλεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ έσο θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία δηάξθεηαο δύν 
εβδνκάδσλ. 

• αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζην παινπξνληθό νμύ. 
• ζθιήξπλζε ή εκθάληζε νδηδίσλ ζην ζεκείν ηεο έλεζεο. 
• ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο, θνθθηώκαηα ή ζεκαληηθέο θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο, πνκθνί, λέθξσζε, εμάλζεκα, πνπ 
κπνξεί λα εκθαληζηνύλ αθόκε θαη κε θαζπζηέξεζε 2-4 εβδνκάδσλ. 
 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 
Οη αζζελείο πξέπεη λα αλαθέξνπλ θάζε είδνπο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηαο, ζνβαξήο ή κε, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θπιιάδην 

πιεξνθνξηώλ ζηνλ ηαηξό ηνπο, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηνλ δηαλνκέα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, 
Nyuma Pharma θαζώο θαη λα ζπληαγνγξαθεί θαηάιιειε ζεξαπεία γηα απηέο. 
 

ΑΤΜΒΑΣΟΣΗΣΔ 

 
Υπάξρεη κηα αλαγλσξηζκέλε αζπκβαηόηεηα κεηαμύ ηνπ παινπξνληθνύ νμένο θαη αιάησλ ηεηαξηνηαγνύο ακκσλίνπ, όπσο ην 
ρισξηνύρν βελδαιθόλην. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ Evryàl κε ηέηνηεο νπζίεο ή ηε ρξήζε ηαηξηθνύ θαη 
ρεηξνπξγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ πεξηέρεη ηέηνηα άιαηα ηεηαξηνηαγνύο ακκσλίνπ. 



 

 

ΜΔΘΟΓΟ ΥΡΗΗ 
 
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ν ηαηξόο λα ελεκεξώζεη ηνλ αζζελή ζρεηηθά κε ηε ζύλζεζε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνθπιάμεηο, ηηο πξνεηδνπνηήζεηο, ηηο αληελδείμεηο θαη ηηο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε απηό ην ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ. Δπηπιένλ, ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα ιάβεη ην ηαηξηθό ηζηνξηθό πξηλ πξνρσξήζεη θαη λα 
αμηνινγήζεη ηπρόλ πξνεγνύκελεο αλνζνινγηθέο ή αιιεξγηθέο παζήζεηο ηνπ αζζελνύο, γηα λα εμαθξηβώζεη ηε ζπκβαηόηεηα κε ηε 
ρξήζε ηνπ Evryàl. Τέινο, ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζε ζεξαπεία γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα γηα ηνλ αζζελή. Τν Evryàl ρνξεγείηαη κόλν από εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό 
πξνζσπηθό. Γηα έλα ζσζηό ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο, είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζεηε κε κηα ζσζηή ηερληθή έλεζεο. 
Πξηλ από ηελ έλεζε, απνιπκάλεηε ηελ πεξηνρή κε αιθνόι ή άιια αληηζεπηηθά δηαιύκαηα. Τν πξντόλ πξέπεη λα εγρπζεί 
ρξεζηκνπνηώληαο κηα απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα κε ιεπηή βειόλα. Σαο ζπληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα βειόλα κε ηα 

αθόινπζα κεγέζε: 30G 1/2 " γηα ην Evryàl Soft. 27G 1/2 " γηα Evryàl Medium θαη ην Evryàl Strong. Η επηινγή θαη ε ρξήζε 
ηεο βειόλαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο έλεζεο ελαπόθεηηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ηαηξνύ. Η πνζόηεηα ηνπ 
πξνο έγρπζε πξντόληνο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην βάζνο ηεο ξπηίδαο θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζηελ θαηάιιειε 
δόζε εύθνια ράξε ζηε ρξήζε ησλ δηαβαζκηζκέλσλ βειόλσλ. 
Ακέζσο κεηά ηελ έλεζε, ζα πξέπεη λα αζθεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο έλεζεο ζηαζεξή πίεζε θαη κάιαμε, ώζηε λα επλνεζεί ε νκαιή 
θαηαλνκή ηνπ πξντόληνο. Πξηλ από θάζε δηαδηθαζία, πξέπεη θαλείο λα αμηνινγήζεη πξνζεθηηθά ηε ζπκκεηξία ηεο πεξηνρήο ηνπ 
πξνζώπνπ, ζρεδηάδνληαο λα εγρύζεη ηελ ίδηα πνζόηεηα πιηθνύ ζην δεμί κέξνο όπσο ζην αξηζηεξό θαη ζε ζπκκεηξηθά ζεκεία. 
Ακέζσο πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εκθύηεπζε, αθαηξέζηε ηε ζύξηγγα από ηελ πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία ηεο, μεβηδώζηε ην πώκα  

ηεο ζύξηγγαο θαη ηνπνζεηήζηε ηε βειόλα ζηνλ πξνζαξκνγέα Luer Lok βηδώλνληάο ηελ ζηε βάζε δεμηόζηξνθα κέρξη λα 
αζθαιίζεη. Γηα λα βεβαησζείηε όηη ην Evryàl ρξεζηκνπνηείηαη κε αζθάιεηα, είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα θαηάιιειε 
βειόλα θαη λα ζπλαξκνινγήζεηε ζσζηά ηε βειόλα κε ηε ζύξηγγα, θαζώο κηα ιαλζαζκέλε ζπλαξκνιόγεζε κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ην δηαρσξηζκό ηεο βειόλαο από ηε ζύξηγγα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλεζεο (βιέπε ζρήκαηα 1 θαη 2). 
 
 

 

 
Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ηεο βειόλαο ιίγν πξηλ θάλεηε ηελ έλεζε. Πξηλ από ηελ έλεζε, απνβάιιεηε ηνλ αέξα από 
ηε ζύξηγγα έσο όηνπ εκθαληζηεί κηα ζηαγόλα ηνπ πξντόληνο ζηελ άθξε ηεο βειόλαο. Δηζαγάγεηε ηε βειόλα κε γσλία 30 κνηξώλ, 
αθνινπζώληαο ηελ αθξηβή θαηεύζπλζε ηεο ξπηίδαο ή ηεο απιάθσζεο θαη εγρύζηε ην πξντόλ ζην δέξκα. Δάλ ην παινπξνληθό νμύ 
εγρπζεί ζε κεγάιν βάζνο, ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα δηαξθέζεη ιηγόηεξν θαη, αληίζεηα, εάλ εγρπζεί πνιύ θνληά ζηελ επηθάλεηα, 
κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ νδίδηα θαη θνθθηώκαηα. Πνηέ κελ αζθείηε ππεξβνιηθή πίεζε ζηε ζύξηγγα. Δγρύζηε ην Evryàl ελώ ζηγά 

ζηγά απνζύξεηε ηε βειόλα, απνζέηνληαο κηα νκνηνγελή πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο θαηά κήθνο ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο. Μελ 
αζθείηε πίεζε ζην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο, πξηλ από ηελ εμαγσγή ηεο βειόλαο από ην δέξκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαξξνή 
ηνπ πξντόληνο από ην ζεκείν ηεο έλεζεο. Σε πεξίπησζε άκεζνπ νηδήκαηνο, είλαη ρξήζηκν λα εθαξκόζεηε θξύα επηζέκαηα ζηελ 
πεξηνρή. 
 

ΓΟΟΛΟΓΙΑ 
 
Η δνζνινγία εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ αζζελνύο θαη ην βάζνο ηεο πεξηνρήο ζεξαπείαο. Καλνληθά είλαη 
απαξαίηεηα 0,5-1,0 ml αλά πεξηνρή. Μελ ππεξβαίλεηε ηελ πνζόηεηα κηαο ζύξηγγαο (1 ml) αλά πεξηνρή θαη αλά ζπλεδξία. 

Βέιηηζηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα επηηεπρζνύλ επαλαιακβάλνληαο ηε ζεξαπεία ηαθηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηάξθεηα ησλ επηδξάζεσλ ησλ ελέζεσλ, όπσο ν ηξόπνο 
δσήο, ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, ε έθζεζε ζην θσο ηνπ ήιηνπ ή ην καύξηζκα, ε ειηθία θαη ε θαηάιιειε ηερληθή πιήξσζεο. 
 

ΤΚΔΤΑΙΑ 
 
Η ζπζθεπαζία ηνπ Evryàl Soft πεξηέρεη: 
• κία πξνγεκηζκέλε, δηαβαζκηζκέλε, 1 ml, γπάιηλε ζύξηγγα πνπ πεξηέρεη ην πξντόλ κε πξνζαξκνγέα Luer Lok ζθξαγηζκέλν ζε 

blister. 
• 2 απνζηεηξσκέλεο βειόλεο κίαο ρξήζεο 30G 1/2 "(CE 0123). 
• ιεπθό πιαζηηθό πξόζζεην πνπ ζπλνδεύεη ηε ζύξηγγα, πνπ πξέπεη λα ζπλαξκνινγεζεί γηα λα δηεπθνιύλεηαη ν ρεηξηζκόο ηνπο. 



• έλα ζεη απηνθόιιεησλ εηηθεηώλ κε ηνλ αξηζκό παξηίδαο, έλα από ηα νπνία πξέπεη λα επηθνιιεζεί ζην θιηληθό αξρείν ηνπ 
αζζελνύο θαη ην άιιν λα παξαδνζεί ζηνλ αζζελή. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη απνιύησο ππνρξεσηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο. 
• έλα θπιιάδην πιεξνθνξηώλ πνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο πνπ πξέπεη λα δηαβαζηεί πξνζεθηηθά πξηλ 
ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. 

 
Οη ζπζθεπαζίεο Evryàl Medium θαη Evryàl Strong πεξηέρνπλ: 
• κία πξνγεκηζκέλε, δηαβαζκηζκέλε, 1 ml, γπάιηλε ζύξηγγα πνπ πεξηέρεη ην πξντόλ κε πξνζαξκνγέα Luer Lok ζθξαγηζκέλν ζε 
blister. 
• 2 απνζηεηξσκέλεο βειόλεο κίαο ρξήζεο 27G 1/2 "(CE 0123). 
• ιεπθό πιαζηηθό πξόζζεην πνπ ζπλνδεύεη ηε ζύξηγγα πνπ πξέπεη λα ζπλαξκνινγεζεί γηα λα δηεπθνιύλεηαη ν ρεηξηζκόο ηνπ. 
• έλα ζεη απηνθόιιεησλ εηηθεηώλ κε ηνλ αξηζκό παξηίδαο, έλα από ηα νπνία πξέπεη λα επηθνιιεζεί ζην θιηληθό αξρείν ηνπ 
αζζελνύο θαη ην άιιν λα παξαδνζεί ζηνλ αζζελή. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη απνιύησο ππνρξεσηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο. 
• έλα θπιιάδην πιεξνθνξηώλ πνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο πνπ πξέπεη λα δηαβαζηεί πξνζεθηηθά πξηλ 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή 
 

ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ 

 
Τν πεξηερόκελν ησλ ζπξηγγώλ Evryàl απνζηεηξώλεηαη κε αηκό. 
Οη βειόλεο 30G 1/2 ", 27G 1/2" απνζηεηξώλνληαη κε αθηηλνβνιία. 

 

ΤΝΘΗΚΔ ΦΤΛΑΞΗ 

 
Γηαβάζηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο ζηε ζύξηγγα, ζηελ εηηθέηα ηνπ blister ή ζηε ζπζθεπαζία. Φπιάζζεηε ζε μεξό 
πεξηβάιινλ, πξνζηαηεπκέλν από ην θσο θαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμύ 5 °C θαη 25 °C. Δύζξαπζην. 
 
εκείφζε: ε δηαβάζκηζε ηεο ζύξηγγαο δελ πξννξίδεηαη γηα ζθνπνύο κέηξεζεο, αιιά παξέρεηαη κόλν σο νπηηθόο έιεγρνο ηνπ 
πιηθνύ πνπ εγρύζεθε. 

 

ΤΜΒΟΛΑ 

 

        

       

          

         

        

       

        

        

        

          



      

 
 


