
INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI

TRILURON™

(Hialuronat de sodiu)

Vă rugăm să vă asigurați că citiți cu atenție următoarele informații importante. Aceste informații nu înlocuiesc 

sfatul medicului dumneavoastră. Dacă nu înțelegeți aceste informații sau doriți să aflați mai multe, adresați-vă 

medicului dumneavoastră.

GLOSAR

Hialuronaneste o substanta naturala care este prezenta in cantitati foarte mari in articulatii, piele si ochi. Este o parte 

majoră a lichidului sinovial (de amortizare) din articulații și funcționează ca un lubrifiant și un amortizor de șoc.

Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)sunt medicamente folosite pentru a trata durerea. Există multe exemple 

de AINS, inclusiv (dar fără a se limita la) aspirina și ibuprofen (de exemplu Advil®, Motrin®, etc.). Unele dintre aceste 

medicamente sunt eliberate fără prescripție medicală, în timp ce versiuni mai puternice, mai puternice pot fi obținute numai pe 

bază de prescripție medicală.

Osteoartrita (OA)este o boală articulară care se manifestă ca un tip de artrită care implică uzura 

cartilajului (stratul protector care acoperă capetele oaselor) cauzată de pierderea calității lichidului de 

amortizare (sinovial) din articulație.

CE ESTE TRILURON™?

TRILURON™ este un amestec steril care este alcătuit în principal dintr-un hialuronat de sodiu foarte 

purificat, care provine din piepteni de cocoș. Hialuronatul este o substanță chimică naturală găsită în 

organism și este prezent într-o cantitate deosebit de mare în țesuturile articulare și în lichidul care umple 

articulațiile. Hialuronatul propriu al corpului acționează ca un lubrifiant și un amortizor de șoc în articulație 

și este necesar pentru ca articulația să funcționeze corect. În osteoartrită, este posibil să nu existe suficient 

hialuronat și poate exista o schimbare a calității hialuronatului în lichidul și țesuturile articulare.

TRILURON™ este disponibil fie în recipiente de sticlă de 2 ml, fie în seringi preumplute de 

2 ml. TRILURON™ se administrează direct în genunchi.
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PENTRU CE SE UTILIZA TRILURON™?

TRILURON™ este utilizat pentru a calma durerile de genunchi cauzate de osteoartrita. Este utilizat pentru 

pacienții care nu obțin o ușurare adecvată de la simple calmante sau de la exerciții fizice și kinetoterapie.

CARE SUNT BENEFICIILE TRILURON™?

A fost efectuat un studiu pe 373 de pacienți cu dureri de genunchi din cauza osteoartritei pentru a colecta 

informații despre siguranța TRILURON™ și cât de bine funcționează pentru a calma durerea. Au fost două 

grupuri de pacienți în studiu. Un grup a primit 3 injecții săptămânale la genunchi cu TRILURON™ la clinici din 

Franța și Germania, iar celălalt grup a primit 5 injecții săptămânale la genunchi cu Hyalgan la clinici din Statele 

Unite. Durerea articulară a fost măsurată la toți pacienții timp de 6 luni după prima injecție. Pacienții cu durere 

cauzată de osteoartrita genunchiului, care nu au primit ameliorare de la analgezice simple sau de la exerciții 

fizice și terapie fizică, au primit o ameliorare comparabilă a durerii, în medie, de la injecțiile TRILURON™ în 

articulația genunchiului, la fel ca și pacienții care au primit injecții cu Hyalgan în genunchi. comun.

CE ALTE TRATAMENTE SUNT DISPONIBILE PENTRU OSTEOARTRITĂ? Dacă aveți 

osteoartrită, există mai multe lucruri pe care le puteți face care nu implică injecții 

cu TRILURON™. Acestea includ următoarele:

• Tratamente non-medicamentale

• Evitarea activităților care provoacă dureri în exces la articulații

• Exercițiu

• Fizioterapie

• Terapie medicamentoasă

• Calmante, cum ar fi acetaminofenul și narcoticele

• Medicamente care reduc inflamația, cum ar fi aspirina și alți agenți antiinflamatori 

nesteroidieni (AINS), cum ar fi ibuprofenul și naproxenul

• Corticosteroizi care sunt injectați direct în articulație

EXISTĂ MOTIVE PENTRU CARE NU TREBUIE SĂ IAU TRILURON™?

• Nu trebuie să luați acest produs dacă ați avut vreo reacție alergică anterioară la 

TRILURON™ sau la un material similar, adică produse cu hialuronat.

• Nu trebuie să vi se administreze o injecție în genunchi dacă aveți infecții sau boli ale 

pielii în jurul locului de injectare.



LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE TRILURON™

• TRILURON™ este doar pentru injectare în genunchi, efectuată de un medic 

calificat.

• Consultați-vă medicul dacă sunteți alergic la produse de la păsări, cum ar fi pene, ouă și 

păsări de curte.

• Imediat după injectare și în următoarele 48 de ore, poate fi necesar să evitați activități 

precum jogging, tenis, ridicarea greutăților sau statul în picioare pentru o perioadă lungă 

de timp.

• Deși rezultatele studiilor efectuate la șobolani și iepuri cu TRILURON™ nu au sugerat că acesta ar putea afecta 

capacitatea dumneavoastră de a avea copii sau poate provoca rău copilului dumneavoastră dacă sunteți 

însărcinată sau alăptați,

• TRILURON™ nu a fost testat la femeile însărcinate sau la femeile care alăptează. Trebuie să spuneți 

medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți gravidă sau dacă alăptați un copil.

• Siguranța și eficacitatea TRILURON™ nu au fost demonstrate la 

copii.

POSIBILE COMPLICATII

Efectele secundare sunt uneori observate atunci când TRILURON™ este injectat în articulația genunchiului. Acestea pot include:

• Semne și simptome locale cum ar fi durere, umflare, lichid în articulație, căldură sau roșeață la 

locul injectării. De obicei, astfel de simptome dispar în câteva zile prin odihnirea 

genunchiului injectat și aplicarea de gheață pe acesta. Doar uneori aceste evenimente au 

fost mai severe și mai durabile.

• Au fost raportate cazuri foarte rare de infecție la nivelul articulației genunchiului. Medicul dumneavoastră știe că 

trebuie să aibă grijă pentru a preveni infecția atunci când se injectează TRILURON™.

• Au fost raportate semne și simptome ale unei reacții alergice. Acestea pot include erupție 

cutanată, mâncărime, urticarie, înroșire (devine roșie); umflarea feței, a limbii sau a gâtului; 

dificultăți de respirație sau de înghițire; și dificultăți de respirație. Înainte de a vi se injecta 

TRILURON™, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut deja semne sau simptome 

similare după o injecție cu TRILURON™, alte produse hialuronan sau produse de la păsări, cum 

ar fi pene, ouă și păsări de curte.

Dacă oricare dintre simptomele sau semnele de mai sus apare după ce vi s-a injectat TRILURON™ 

sau dacă aveți alte probleme, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.



CE TREBUIE SĂ FACȚI DUPĂ PRIMIȚI INJECȚIA TRILURON™?

Se recomandă evitarea activităților obositoare, cum ar fi sporturile de mare impact (cum ar fi tenisul și joggingul) 

sau activitățile prelungite de suportare a greutății timp de aproximativ 48 de ore după injectare. Ar trebui să 

discutați cu medicul dumneavoastră cu privire la momentul potrivit pentru a relua astfel de activități.

CUM SE DĂ TRILURON™?

Medicul dumneavoastră vă va administra o injecție de TRILURON™ (20 mg/2 ml) în 

genunchi. Veți primi în total 3 injecții (1 pe săptămână).
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