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CO JE DUROLANE?

DUROLANE je léčba jednorázovou injekcí navržená
tak, aby poskytla silnou a trvající úlevu od bolesti, když
trpíte osteoartritidou (OA).2,4-10

JAK DUROLANE FUNGUJE?

DUROLANE je hyaluronová kyselina, která funguje jako
lubrikant a pohlcovač nárazů v kloubním mazu. Injekce
DUROLANE vám může pomoci chránit klouby a postarat se o vaše bolestivé příznaky.

JE PRO MĚ DUROLANE VHODNÝ?

Pokud jste pacient s OA a orální medikamenty a fyzikální terapie vám neposkytují dostatečnou úlevu od
bolesti, DUROLANE by pro vás mohl být vhodný. Zeptejte se svého lékaře na léčbu hyaluronovou kyselinou
s DUROLANE.
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Shrnutí indikací k použití:
DUROLANE (3 mL): Symptomatická léčba lehké až střední osteoartritické bolesti
kolen a kyčlí. Kromě toho, DUROLANE je indikován pro symptomatickou léčbu
lehké až střední osteoartritické bolesti kotníků, ramenou, loktů, zápěstí, prstů
a prstů na nohou.
DUROLANE SJ (1 mL): Symptomatická léčba lehké až střední osteoartritické
bolesti kotníků, loktů, zápěstí, prstů a prstů na nohou.
DUROLANE i DUROLANE SJ jsou též indikovány při bolesti po artroskopii za
přítomnosti osteoartritidy v rámci 3 měsíců od procedury.
Žádné vedlejší účinky nejsou známy.
Neměli byste užívat DUROLANE v případě, že v místě zavedení injekce trpíte
infekcí nebo kožní chorobou. DUROLANE nebyl testován na dětech ani kojících
ženách. Mezi rizika mohou patřit krátkodobá bolest, svědění anebo ztuhlost
v místě zavedení injekce.
Kompletní informace k předepisování je k dispozici na obalu produktu
nebo na www.durolane.com.

JAKÉ JSOU VÝHODY DUROLANE?

DUROLANE přináší výhody, mezi něž patří snížení
bolesti a ztuhlosti kloubů, které mohou trvat až 12
měsíců.2
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Hledáte
silnou a trvající
úlevu od bolesti
při osteoartróze?

Když máte osteoartritidu (OA)
• hyaluronová kyselina (HA) se zředí a rychleji se
odbourává.1 To je spojeno se zánětlivými procesy,
které mohou znehodnocovat chrupavky, například
ve vašem koleni.

DUROLANE

®

Léčba osteoartritické bolesti

• bolest způsobená zánětem omezuje pohyb, což pak
může vést k dalšímu znehodnocování kloubu.
Pro léčbu bolesti způsobenou OA
• je doporučována injekční kyselina hyaluronová (HA)

1

2
3

4

6

5

• HA, bezpečná a neinvazivní léčba, je látkou, která
se přirozeně vyskytuje v kloubním mazu (synoviální
tekutině), jež vyplňuje kloubní štěrbinu.

Max. cena lékárny (Kč)
včetně DPH

Úhrada VZP (Kč)

Spoluúčast
pacienta (Kč)

3071,60

1659,44

1412,16

1. Normální chrupavka
Vytváří jemný povrch, který kostem umožňuje vzájemný
jednoduchý pohyb.
2. Synoviální tekutina (kloubní maz)
Lubrikuje a poskytuje absorpci nárazů během pohybové
aktivity díky vysoké koncentraci HA.
3. Normální kost
Poskytuje pevnost a oporu ostatním tkáním těla.
4. Porušená chrupavka
Pokud se zcela opotřebuje, kosti o sebe mohou bolestivě
drhnout.
5. Synoviální maz postižený OA
Onemocnění osteoartritidou vede k nízké kvalitě
produkce HA.

Zeptejte se svého lékaře na DUROLANE
nebo navštivte www.durolane.com
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6. Kost postižená OA
Růst kostních výrůstků (osteofytů).
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