
Opis zdravila  
BIONECT® krema je proizvod za lokalno uporabo, ki vsebuje hialuronsko kislino kot 
glavno sestavino. Hialuronska kislina je biološki polisaharid (glikozaminoglikan), ki 
je porazdeljen v izvenceličnem prostoru večine tkiv. Zaradi svojih hidrofilnih lastnosti 
ustvarja vlažen prostor okrog celic in med njimi in tako olajšuje migracijo celic.  
BIONECT® je na razpolago v različnih oblikah (BIONECT® krema, blazinice iz 
gaze, pršilo, gel in pena).  
 
Sestava  
Glavna sestavina:  
0,2 % natrijeva sol hialuronske kisline  
Druge sestavine:  
Polietilenglikol 400 monostearat, dekil ester oleinske kisline, vosek, glicerol, 70% 
raztopina sorbitola, natrijev dehidroacetat, metil p-hidroksibenzoat, propil p-
hidroksibenzoat, dišava, prečiščena voda.  
 
Indikacije  
BIONECT® krema se uporablja za oskrbo kožnih vnetij in poškodb. Še posebej je 
namenjena za akutne in kronične rane (odrgnine, transplantirana mesta in pooperativni 
rezi, opekline prve in druge stopnje, žilne in presnovne razjede in preležanine) in za 
zagotovitev vlažne okolice rane, da je tako zaščitena pred odrgnino in osušitvijo.  
 
Odmerjanje in uporaba  
Pred uporabo kreme je treba rane ali razjede očistiti in razkužiti. Tenak sloj kreme 
nanesemo na površino rane dvakrat ali večkrat na dan in pokrijemo s sterilno 
blazinico iz gaze in sterilnim povojem.  
 
Kontraindikacije  
Kreme ne smemo uporabiti pri ljudeh, ki so preobčutljivi za njene sestavine.  
 
Opozorila  
Proizvoda ne smemo uporabljati, če je ovojnina poškodovana.  
Proizvoda ne smemo uporabljati po izteku datuma na ovojnini.  
Rok uporabe velja za proizvod v originalni ovojnini pri sobni temperaturi (pod 30 °C).  
Po uporabi zavrzi v skladu z veljavnimi predpisi.  
Proizvod ne sme priti v roke otrokom.  
 
Previdnostni ukrepi  
Vsebnik ne sme priti v neposreden stik z rano.  
Vsako tubo BIONECT® kreme naj uporablja le en človek, da ne bi prišlo do 
navzkrižne infekcije.  
 
Medsebojna delovanja  
Ne uporabljajte BIONECT® kreme istočasno z razkužili, ki vsebujejo kvarterne 
amonijeve soli, ker se hialuronska kislina v njihovi pristonosti lahko obori. Istočasno 
lokalno zdravljenje ran z antibiotiki ali drugimi lokalnimi zdravili ni nikoli povzročilo 
medsebojnih delovanj ali nezdružljivosti z BIONECT® kremo.  
 
Hranjenje  
Hrani pri sobni temperaturi (pod 30 °C).  



 
Pakiranje  
Zloženka z eno 15 g tubo.  
 
Izdeluje  
FIDIA Farmaceutici S.p.A.  
Via Ponte della Fabbrica 3/A  
35031 Abano Terme (Padova) Italija 
 


