60 mg /4 ml

1,5% натриева сол
на хиалуронова киселина
за вътреставно
приложение

ЕДНA

АПЛИКАЦИЯ

ПРИ ОСТЕОАРТРИТ НА
КОЛЯННА И ТАЗОБЕДРЕНА
СТАВА

Какво представлява
Натриева сол на хиалуроновата киселина – 60 mg /4 ml
Молекулно тегло – 1500 – 2000 kDa
Стерилен апирогенен разтвор

Как се прилага
1(
) вътреставна апликация на всеки 6–12 месеца:
• в тазобедрената става – под ултразвуков или рентгенов контрол
• в колянната става

Кога се прилага
• при пациенти с тежък остеоартрит (ОА)
на тазобедрена или колянна става
• при пациенти, които не искат или са противопоказани за
оперативно лечение
• при пациенти, при които възстановяването на
вискоеластичността на синовиалната течност е
достатъчен и оптимален терапевтичен ефект

20%
80%

Вискосуплементация
ВЪЗСТАНОВЕНА
ВИСКОЕЛАСТИЧНОСТ

Синовиална мембрана

Синовиална течност

Ставен хрущял

Основни ефекти на
• Значително подобрява лубрикацията между ставните повърхности
• Облекчава болката
• Подобрява ставната функция

Intra-articular injection of hyaluronic acid
(MW 1,500–2,000 kDa; HyalOne_) in symptomatic
osteoarthritis of the hip: a prospective cohort study
Migliore Alberto, Massafra Umberto, Bizzi Emanuele, Granata Mauro,Tormenta Sandro;
Arch Orthop Trauma Surg (2011) 131:1677–1685
Процент пациенти, отговорили на терапията
Оценка по VAS*

40%

Оценка по AFI**

40%

40%

60%

48%

48%

48%

60%

60%

52%

52%

52%

Отговорили на терапията
* визуално-аналогова скала

Висок процент пациенти,
отговорили на терапията

** алго-функционален индекс

Пациенти, отговорили на терапията се
дефинира като поне 30% намаление от
базисната оценка по VAS и AFI за поне два
последователни периода на проследяване

Промени в оценката за тежестта на OA според AFI
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ТЕЖЪК
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Начало

УМЕРЕН

35,8%

30%

30%

40%

ЛЕК

18-ти
месец

При 18-месечно проследяване процентът пациенти с тежък ОА (според
AFI) намалява значително

42%

Промени в тежестта на OA според AFI, оценени
в различните периоди на проследяване
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Подобрение на ОА
Влошаване на ОА

18 месецa

Процентът на подобрение на пзциенти с OA се покачва при всеки следващ
период на проследяване

Подобрение на симптомите след 1-годишно проследяване
Подобрение на симптомите на 12-ти месец

20%

80%

без подобрение
с подобрение

След 12-месечно проследяване 80% от пациентите показват подобрение
на симптомите с поне 30%

при остеоартрит на колянна и тазобедрена става
1 вътреставна апликация на 6-12 месеца
намалява болката и подобрява ставната функция

Проспективно, кохортно проучване, в което участват 120 пациенти със
симптоматичен остеосртрит на тазобедрената става (според ACR критерии). Цел: да определи клиничната ефективност (намаление на болката и подобрение на ставната функция). Възраст: ≥ 40 години. Рентгенов
стадий I-IV (според Kellgren-Lawrence). Период на проследяване: 18 месеца
през 3-месечни интервали. На пациентите е прилаган HyalOne® на всеки 6
месеца. Показатели за оценка: намаление на болката (по VAS), подобрение
на ставната функция (по AFI), намаление на приема на НСПВП. Заключение:
Приложението на HyalOne® показва статистически значимо подобрение
на показателите по VAS и AFI. На 12-ти месец от проследяването 80% от
пациентите имат поне 30% повлияване на симптомите. Не са отчетени
никакви системни или септични странични ефекти.

ЕДНА АПЛИКАЦИЯ

За допълнителна информация:
“ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД - България” - ЕООД
1592, ул. “Асен Йорданов” №10,
тел.: 02 975 13 95, факс: 02 971 57 45

