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Myslíte, že by Hyacyst mohl být vhodným řešením  
i pro Vás? Kontaktujte svého lékaře-specialistu, který 
Vám doporučí nejlepší řešení.

Jak se Hyacyst používá?

Hyacyst podává do močového měchýře lékař pomocí 
tenkého katetru při běžné ambulantní návštěvě. Následně  
je potřeba, aby Hyacyst působil v  močovém měchýři 
alespoň 30 až 40 minut. Čím déle, tím lépe. Pacient  
se po aplikaci může bez problémů pohybovat. Poté  
se přirozenou cestou (vymočením) látka dostane z těla ven. 
Pro dosažení co nejlepšího efektu je vhodné proceduru 
opakovat v  týdenních intervalech, na začátku alespoň 
čtyřikrát. Četnost a vhodnost dalšího podání je u každého 
pacienta individuální, optimální užití Vám doporučí váš  
ošetřující lékař.
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Pro dny prožité s lehkostí
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Jak se Hyacyst používá?

Hyacyst podává do močového měchýře lékař pomocí 
tenkého katetru při běžné ambulantní návštěvě. Následně 
je potřeba, aby Hyacyst působil v močovém měchýři 
alespoň 30 až 40 minut. Čím déle, tím lépe. Pacient se po 
aplikaci může bez problémů pohybovat. Poté se přiroze-
nou cestou (vymočením) látka dostane z těla ven. Pro 
dosažení co nejlepšího účinku je vhodné proceduru 
opakovat v týdenních intervalech, na začátku alespoň 
čtyřikrát. Četnost a vhodnost dalšího podání je u každého 
pacienta individuální, optimální užití vám doporučí váš  
ošetřující lékař.

Myslíte, že by Hyacyst mohl být vhodným řešením i pro vás? 
Chcete vědět víc? Kontaktujte svého lékaře-specialistu, 
který vám doporučí tu nejvhodnější léčbu.
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Kdy zbystřit pozornost?

Bolest v  podbřišku, časté močení, pálení a  řezání  
při močení, kalná nebo zapáchající moč, krev v  moči.  
V akutních případech i horečka nebo bolesti zad v oblasti 
beder. Trápí Vás některé z těchto nepříjemných příznaků? 
Mohou signalizovat, že trpíte onemocněním močového 
měchýře. Nepodceňujte to a  vyhledejte svého lékaře – 
specialistu (gynekologa, urologa nebo urogynekologa). Ten 
Vám na základě podrobného vyšetření může doporučit 
vhodné řešení například pomocí Hyacystu, který přispívá 
k úlevě od bolesti a snižuje nucení na močení. Neřešený 
zánět močových cest může způsobit vážné komplikace. 
Bakterie se mohou rozšířit až do ledvin a  způsobit jejich 
trvalé oslabení a zhoršenou funkci.   

Co je Hyacyst? 

Hyacyst je vysoce koncentrovaný roztok kyseliny 
hyaluronové. Je osvědčeným a bezpečným pomocníkem  
při problémech s močovým měchýřem. Používá se rovněž  
při bolestech a  zánětech močového měchýře, například  
po chemoterapii, po ozařování a  při opakovaných 
zánětech močových cest. Řešení těchto potíží pomocí 
Hyacystu – kyseliny hyaluronové je moderní  a  účinnou 
možností. Z výzkumů vyplývá, že čím vyšší je její koncentrace,  
tím vyšší je její pozitivní účinek. Hyacyst napomáhá obnově, 
ochraně a  regeneraci stěny močového měchýře, a  tím 
výrazně zmírňuje potíže. 

Pět důvodů pro Hyacyst
 

 vysoce koncentrovaná  
 kyselina hyaluronová (120mg/50ml)

 jednoduchá a bezbolestná ambulantní  
 aplikace

 zlepšení stavu se může dostavit  
 již po prvním použití

 je bezbarvý a nešpiní  
 spodní prádlo

 je vysoce bezpečný a výborně  
 snášený 

Zázrak přírody jménem kyselina hyaluronová – molekula, 
která udělala revoluci v kosmetice i v medicíně. Přirozeně 
se vyskytuje v našem těle – nejvíce v kůži, šlachách, svalech 
a  kloubech. S  přibývajícím věkem její přirozený obsah  
v  lidském těle klesá. Nedostatek kyseliny hyaluronové  
pak způsobuje různé zdravotní potíže. Pro nejlepší efekt  
je velmi důležitá její koncentrace. Čím je koncentrace vyšší, 
tím lepší může být účinek. 
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