“Yeni Jenerasyon bir Bulking İmplant olan Urolon ile
Stres Üriner İnkontinans tedavisinde etkili ve güvenli
çözüm.”

Urolon™, SUI tedavisinde uzun süreli etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmış bir bulking implanttır.
Düşük ve orta dereceli SUI’nin tedavisinde, ameliyatsız, non-invasif bir yöntemle, etkili ve uzun
süreli bir çözüm sunar.

“Urolon yaşam kalitesinde belirgin bir artış sağlayan, uzun süreli etkinliği ve güvenilirliği
kanıtlanmış bir üründür.”

✓ Urolon non-pirojenik, biyoemilebilir bir implanttır.

Uzun dönemli neo-kolajen oluşumunu
destekleyen sentetik Polikaprolakton (PCL) mikro-kürecikleri ile anında bulking etkisi
sağlayan Karboksimetilselüloz (CMC) taşıyıcı jel’den oluşmaktadır. Urolon’un içeriğinde
bulunan Polikaprolakton (PLC) ve Karboksimetilselüloz (CMC), FDA ve CE tarafından
biouyumluğu ve birezorbabl özellikleri ile güvenlik ve uzun dönemli etkileri onaylanmış
maddelerdir.

✓ Urolon uygulaması sonrasında, 3-6-9-12 ve 24 aylık klinik çalışmaları değerlendirilmiştir.
Uygulama yapılan hastaların kısa, orta ve uzun dönem yaşam kalitesi artışı
değerlendirmesinde, hasta yaşam kalitelerinde (%89-%91 oranında) belirgin bir atış
gerçekleştiği görülmüştür.

Urolon™
➢ SUI tedavisinde kullanılan biorezorbabl bir üretral bulking implanttır.
➢ Biyodegradasyon bir özelliğe sahiptir. Biyolojik olarak ayrışan bir yapıdadır.
➢ Biyouyumluluğu olan bir üründür. Toksik, imunolojik herhangi bir etkiye yol açmaz.
➢ Migrasyon yapmaz. Mikrokürecikler bulunduları yerde absorbe edilirler. Uygulama sonrası
PLC’nin hacim ve yoğunluğu aynı kalırken molekül ağırlığı zamanla azalır. Sonraki aşamada ise
PLC tamamen absorbe edilerek vücuttan atılır.
➢ Non-Erozivdir.
➢ Allerjik bir yan etkisi yoktur.
➢ Anında Etki Gösterir.
➢ Uzun süreli etkinliği vardır.
➢ Güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği sunar.
➢ Geleneksel bulking agentlara göre, daha az hacimde, yüksek bulking etkisi sağlar. 1.8ml-2ml
uygulamayla etkin ve uzun süreli bir tedavi seçeneği sunar.

ÜRETRA YAPISI

UROLON ETKİ MEKANİZMASI

Urolon™ Uygulaması

✓ Urolon sistoskopi kontrolünde uygulanır.
✓ Transüretral teknik kulanılarak, üretral submukozaya,
mesane boynuna 1.0-1.5cm distalde uygulanır.

✓ Saat 2-6 ve 10 pozisyonuna göre 3 farklı noktadan,
(Toplamda yaklaşık 1.8 - 2.1ml), çoklu enjeksiyon yapılır.

“Düşük ve orta dereceli SUI’nin tedavisinde, ameliyatsız,
non-invasif bir yöntemle, etkili ve uzun süreli bir çözüm
sunar.”
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