
המטופל על מידע

TRILURON™

)היאלורונט נתרן(

שלך הרופא ייעוץ של המקום את תופס אינו זה מידע. הבא החשוב המידע את בעיון לקרוא הקפד אנא

.שלך הרופא את שאל, יותר לדעת רוצה או זה מידע מבין אינך אם.

מונחים מילון

 מהנוזל עיקרי חלק זהו. ובעיניים בעור, במפרקים מאוד גבוהות בכמויות הקיים טבעי חומר הואהיאלורונן

.זעזועים ובולם סיכה כחומר ומתפקד שלך במפרקים) ריפוד( הסינוביאלי

 דוגמאות ישנן. בכאב לטיפול המשמשות תרופות הן(NSAIDs) סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות

 מהתרופות חלק.). וכו, ®מוטרין, ®Advil למשל( ואיבופרופן אספירין) רק לא אך( כוללNSAIDs,  של רבות

.רופא במרשם רק להשיג ניתן יותר ועוצמתיות חזקות שגרסאות בעוד, רופא מרשם ללא הן הללו

 בשחיקה הכרוכה פרקים דלקת של כסוג עצמה את המציגה מפרקים מחלת היא(OA) אוסטיאוארתריטיס

) הסינוביאלי( הריפוד נוזל איכות מאיבוד הנגרמת) העצמות קצוות את המכסה ההגנה שכבת( הסחוס של

.במפרק

TRILURON™? זה מה

 ובנוזל המפרקים ברקמות במיוחד גבוהה בכמות קיים והוא בגוף המצוי טבעי כימי חומר הוא.

 זעזועים ובולם סיכה חומר כמו פועל עצמו הגוף של ההיאלורונט. המפרקים את הממלא

 מספיק שאין ייתכן, ניוונית מפרקים בדלקת. כראוי יפעל שהמפרק כדי נחוץ והוא, במפרק

 היאHyaluronate . וברקמות מפרקים בנוזל ההיאלורונט באיכות שינוי וייתכן, הואלורונאט

 ממסרקי שמגיעה במיוחד מטוהרת היאלורונט מנתרן ברובה המורכבת סטרילית תערובת

™TRILURON תרנגול

 או ל"מ2  של זכוכית במיכלי זמין™TRILURON . הברך לתוך ישירות בזריקה ניתן.

™TRILURON ל"מ2  של מראש מלאים במזרקים

TITLE - SODIUM HYALURONATE / HYLASTO ONE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-sodium-hyaluronate-euflexxa-supartz-online
https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf18/P180040D.pdf


TRILURON™? משמש למה

 מקבלים שאינם לחולים משמש הוא. אוסטיאוארתריטיס עקב ברכיים כאבי על להקלה משמש.

™TRILURON ופיזיותרפיה גופנית מפעילות או פשוטים כאבים ממשככי מספקת הקלה

TRILURON™? של היתרונות מהם

 לאסוף כדי בוצע ניוונית מפרקים דלקת עקב ברכיים כאבי עם חולים373  בקרב שנערך מחקר

 שתי היו במחקר. הכאב על להקל כדי עובד הוא כמה ועדTRILURON™  של הבטיחות על מידע

 במרפאותTRILURON™  של לברך שבועיות זריקות3  קיבלה אחת קבוצה. חולים של קבוצות

 במרפאותHyalgan  של לברך שבועיות זריקות5  קיבלה השנייה והקבוצה ובגרמניה בצרפת

. הראשונה ההזרקה לאחר חודשים6  במשך החולים בכל נמדדו מפרקים כאבי. הברית בארצות

 או פשוטים כאבים ממשככי הקלה קיבלו שלא, בברך ניוונית מפרקים מדלקת כאבים עם חולים

 הברך למפרקTRILURON™  מהזרקות, בממוצע, דומה הקלה קיבלו, ופיזיותרפיה גופנית מפעילות

.משותף לברךHyalgan  זריקות שקיבלו החולים כמו

 מפרקים דלקת לך יש אם? ניוונית מפרקים דלקת עבור זמינים נוספים טיפולים אילו

TRILURON™.  בזריקות כרוכים שאינם לעשות יכול שאתה דברים כמה יש, ניוונית

:הבאים הדברים את כוללים אלה

תרופתיים לא טיפולים•

במפרקים עודף לכאב הגורמות מפעילויות הימנעות•

תרגיל•

פיזיותרפיה•

תרופתי טיפול•

נרקוטיים וחומרים אצטמינופן כמו כאבים משככי•

 סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין כגון דלקת המפחיתות תרופות•

ונפרוקסן איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות

למפרק ישירות המוזרקים קורטיקוסטרואידים•

TRILURON™? את לקחת צריך לא אני מדוע סיבות ישנן האם

דומה לחומר או-TRILURON™ ל קודמת אלרגית תגובה לך הייתה אם זה מוצר ליטול אין•

.היאלורונט מוצרי, כלומר,

.ההזרקה מקום סביב עור מחלות או זיהומים לך יש אם לברך להזריק אין•



TRILURON™ על לדעת שכדאי דברים

•™TRILURON  מוסמך רופא ידי על מבוצע, לברך להזרקה רק מיועד.

.ועופות ביצים, נוצות כגון ציפורים של למוצרים אלרגי אתה אם שלך הרופא עם התייעץ•

 מפעילויות להימנע עליך שיהיה ייתכן, הבאות השעות48  ובמשך ההזרקה לאחר מיד•

.זמן לאורך הרגליים על עמידה או כבדה הרמה, טניס, ריצה כגון

 שזה כך על הצביעו לאTRILURON™  עם וארנבות בחולדות מחקרים שתוצאות למרות•

,מניקה או בהריון את אם לילדך נזק לגרום או ילדים ללדת יכולתך על להשפיע עלול

, בהריון שאתה חושב אתה אם שלך לרופא לספר עליך. מניקות נשים או הרות בנשים נבדק לא.

•™TRILURON  ילד מניק אתה אם או

.בילדים הוכחו לאTRILURON™  של והיעילות הבטיחות•

אפשריים סיבוכים

:לכלול יכולים אלה. הברך למפרק מוזרקTRILURON™  כאשר לפעמים נראות לוואי תופעות

 באתר אדמומיות או חום, במפרק נוזלים, נפיחות, כאב כגון מקומיים ותסמינים סימנים•

 הברך הנחת ידי על ימים מספר תוך נעלמים כאלה תסמינים כלל בדרך. ההזרקה

 רב זמן ונמשכו יותר חמורים היו אלו אירועים לפעמים רק. עליה קרח והנחת המוזרקת

.יותר

 למנוע לדאוג יודע שלך הרופא. הברך במפרק זיהום של מאוד נדירים מקרים על דווח•

TRILURON™. הזרקת בעת זיהום

, כוורות, גירוד, פריחה לכלול עשויים אלה. אלרגית תגובה של ותסמינים סימנים על דווח•

; בליעה או נשימה קשיי; הגרון או הלשון, הפנים של נפיחות); לאדום הופכת( הסמקה

 או סימנים לך היו כבר אם שלך לרופא ספרTRILURON™,  הזרקת לפני. נשימה וקוצר

 של מוצרים או, אחרים היאלורונן מוצריTRILURON™,  של הזרקה לאחר דומים תסמינים

.ועופות ביצים, נוצות כגון ציפורים

 אוTRILURON™,  הזרקת לאחר מופיע שלעיל הסימנים או מהתסמינים אחד אם

.שלך לרופא להתקשר עליך, אחרות בעיות לך יש אם



TRILURON™? הזרקת קבלת לאחר לעשות צריך אתה מה

 נשיאת פעילויות או) וריצה טניס כגון( השפעה רב ספורט כגון, מאומצות מפעילויות להימנע מומלץ

 המתאים הזמן לגבי שלך הרופא עם לדבר עליך. ההזרקה לאחר שעות-48 כ למשך ממושכות משקל

.כאלה פעילויות לחידוש

TRILURON™? ניתן כיצד

 הכל בסך תקבל. הברך לתוך) ל"מ2 /ג"מ(TRILURON 20™  של זריקה לך ייתן שלך הרופא

).בשבוע אחת( זריקות3

ידי על מיוצר

Fabbrica della Ponte Via SpA
FarmaceuticiFidia/3טרמה אבאנו35031  א

איטליה(PD),  פדובה,

עבור מיוצר
07932 Park, NJ Inc. Florham

USA PharmaFidia

/2019/xxRev. xx
xxxxxx. רפ


