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Tổng quan
Các đặc điểm và lợi ích khi sử dụng:
•

•

•

•

HYLAMEND GEL là một công thức cải �ến được chỉ 
định cho việc giảm nhiễm trùng trong các tổn thương 
do mụn trứng cá, viêm nang lông (Folliculi�s), viêm 
quanh móng (Paronychia) và u mềm lây (Molluscum 
contagiosum).

HYLAMEND GEL thuộc phân loại TBYT nhóm IIA của 
châu Âu (TBYT nhóm B theo phân loại của Việt Nam) 
được đặc trưng bởi sự hiện diện của phức hợp 
IALUVANCE COMPLEX ™ đã được cấp bằng sáng chế 
cho sự phối hợp độc quyền giữa hyaluronic acid, 
hydroxy peroxide và glycine.

HYLAMEND GEL được sử dụng như một liệu pháp bổ 
sung lý tưởng cho các biện pháp khác trong các �nh 
trạng bệnh dai dẵng và khó chữa như mụn trứng cá 
nhẹ đến trung bình, phù hợp nhiều phác đồ điều trị và 
có thể xem như một phương án đầu tay khi dùng đơn 
lẻ hoặc phối hợp với re�noids hoặc kháng sinh.

HYLAMEND GEL có �nh năng sát trùng rộng, có lợi 
trong việc chống lại nhiều loại vi khuẩn, vi rút và nấm.

Hiệu quả vượt trội so với kháng sinh tại chỗ

Công thức được cấp bằng sáng chế - HYLAMEND GEL 
có những lợi điểm:

o Không gây kháng vi khuẩn
o Kích thích tái tạo tế bào
o Đẩy nhanh quá trình lành thương
o Giảm ngứa, mẩn đỏ, khô da

Được hỗ trợ bởi dữ liệu lâm sàng mạnh mẽ chứng 
minh hiệu quả



NGHIÊN CỨU 1: Nghiên cứu về độ an toàn và hiệu quả của Hydrogen 
peroxide trong phối hợp với hyaluronic acid và glycine.

Thời gian nghiên cứu: 12 tuần
Số lượng bệnh nhân: 40 bệnh nhân
Kết quả: Không có tác dụng phụ được ghi nhận. Khả năng dung nạp tốt 
và dễ dàng sử dụng. Không ghi nhận phản ứng dị ứng, độc �nh hay nhạy 
cảm. 
Ghi nhận về hiêu quả của phối hợp cho khả năng tăng tốc lành thương 
mà không gây tác dụng phụ. Điều đó cho thấy sản phẩm phù hợp trong 
việc chữa lành các vết thương ngay cả những bề mặt lớn.

NGHIÊN CỨU 2: Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của Hydrogen 
peroxide gel 5,16% trong điều trị viêm nang lông.

Thời gian nghiên cứu: 20 ngày
Số lượng bệnh nhân: 19 bệnh nhân
Kết quả: 
o 26% bệnh nhân có cải thiện rõ rệt
o 68% bệnh nhân có cải thiện tốt
o 6% bệnh nhân có mức cải thiện trung bình

NGHIÊN CỨU 3: Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của Hydrogen 
peroxide gel 5,16% trong điều trị viêm quanh móng.

Thời gian nghiên cứu: 20 ngày
Số lượng bệnh nhân: 20 bệnh nhân
Kết quả: 
o 85% bệnh nhân có cải thiện rõ rệt
o 15% bệnh nhân có cải thiện tốt

Kết quả: HYLAMEND GEL đã cho khả năng kháng khuẩn rất tốt được thể hiện qua các biểu đồ bên dưới:

NGHIÊN CỨU 4: Nghiên cứu in-vitro về hiệu quả của HYLAMEND GEL so với NEOMYCIN trên các chủng vi sinh: 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus gordonii, Klebsiella pneunomiae, Propionibacterium acnes, Candida albicans.
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NGHIÊN CỨU 5: Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của gel chứa Hydrogen 
Peroxide trong điều trị U mềm lây.1

Thời gian nghiên cứu: : 3 tuần
Số lượng bệnh nhân: 21 bệnh nhân
Kết quả: Sau 21 ngày điều trị bằng HYLAMEND GEL các tổn thương u mềm lây đã 
giảm 34%.

NGHIÊN CỨU 6: Hiệu quả và độ an toàn của hydrogen peroxide đơn trị hoặc kết 
hợp với sản phẩm rửa mặt chứa salicylic acid trong điều trị mụn trứng cá nhẹ 
đến trung bình. 2

Trong mô hình nghiên cứu theo thời gian, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng 24 
bệnh nhân (trung bình 24 tuổi; gồm 10 nam và 14 nữ) mắc mụn trứng cá thông 
thường chủ yếu ở mặt.
Kết quả: 

Tất cả bệnh nhân đều hoàn thành nghiên cứu.
Hydrogen peroxide cho kết quả dung nạp tốt và hiệu quả tại chỗ trong việc điều 
trị mụn trứng cá thông thường từ nhẹ đến trung bình. Sự kết hợp giữa hydrogen 
peroxide với sản phẩm rửa mặt salicylic acid làm giảm nhiều hơn số lượng mụn 
trứng cá.

NGHIÊN CỨU 7: Hiệu quả và độ an toàn của liệu pháp phối hợp 
hydrogen peroxide và gel adapalene so với phối hợp benzoyl 
peroxide và adapalene trong điều trị mụn trứng cá.3

Trong mô hình nghiên cứu theo thời gian, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối 
chứng và điều tra viên mù đơn trên 52 bệnh nhân.
Kết quả: 
Sự phối hợp của adapalene và hydrogen peroxide là một chế độ điều trị 
tại chỗ rất hiệu quả cho mụn trứng cá. Sự kết hợp này cho khả năng dung 
nạp tốt hơn so với sự kết hợp của benzoyl peroxide.

NGHIÊN CỨU 8: Hydroxy peroxide, một liệu pháp thay thế cho kháng 
sinh tại chỗ trong điều trị chốc lở (impe�go contagiosa). 4

256 bệnh nhân mắc bệnh chốc đã được xác minh về mắc đúng chủng 
impe�go contagiosa được đưa vào nghiên cứu mù ba, song song, ngẫu 
nhiên và đa trung tâm trong 3 tuần.
Kết quả: 

92/128 bệnh nhân (72%) trong nhóm Microcid (điều trị bằng Hydrogen 
peroxide 1%)  được phân loại là đã lành bệnh so với 105 bệnh nhân 
trong số 128 (82%) ở nhóm Fucidin (acid fusidic 2%).
Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Kem microcid (Hydrogen 
Peroxide 1%) đã được ghi nhận là một chất thay thế tại chỗ cho 
Fucidin (acid fusidic 2%) trong điều trị bệnh chốc.
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