
PATIENTINFORMATION
TRILURON™

(natriumhyaluronat)

Se till att läsa följande viktiga information noggrant. Denna information ersätter inte din 

läkares råd. Om du inte förstår denna information eller vill veta mer, fråga din läkare.

ORDLISTA

Hyaluronanär ett naturligt ämne som finns i mycket stora mängder i leder, hud och ögon. Det är en stor 

del av ledvätskan (dämpande) i dina leder och fungerar som ett smörjmedel och en stötdämpare.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)är mediciner som används för att behandla smärta. Det 

finns många exempel på NSAID, inklusive (men inte begränsat till) aspirin och ibuprofen (t.ex. Advil®, Motrin®, 

etc.). Vissa av dessa läkemedel är receptfria, medan starkare, mer potenta versioner endast kan erhållas på 

recept från läkare.

Artros (OA)är en ledsjukdom som visar sig som en typ av artrit som involverar nedslitning av 

brosk (det skyddande skiktet som täcker benändarna) orsakat av kvalitetsförsämring av den 

dämpande (led-)vätskan i leden.

VAD ÄR TRILURON™?

TRILURON™ är en steril blandning som mestadels består av ett högrenat natriumhyaluronat som 

kommer från tuppkammar. Hyaluronat är en naturlig kemikalie som finns i kroppen och den finns i 

särskilt hög mängd i ledvävnader och i vätskan som fyller lederna. Kroppens eget hyaluronat 

fungerar som ett smörjmedel och en stötdämpare i leden och det behövs för att leden ska fungera 

ordentligt. Vid artros kan det hända att det inte finns tillräckligt med hyaluronat, och det kan ske en 

förändring av kvaliteten på hyaluronatet i ledvätska och vävnader.

TRILURON™ finns tillgängligt i antingen 2 ml glasbehållare eller 2 ml förfyllda 

sprutor. TRILURON™ ges i ett skott direkt i ditt knä.
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VAD ANVÄNDS TRILURON™ FÖR?

TRILURON™ används för att lindra knäsmärtor på grund av artros. Det används för patienter som 

inte får tillräcklig lindring av enkla smärtstillande medel eller av träning och sjukgymnastik.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED TRILURON™?

En studie av 373 patienter med knäsmärta på grund av artros utfördes för att samla in 

information om säkerheten för TRILURON™ och hur väl det fungerar för att lindra smärta. Det 

fanns två grupper av patienter i studien. Den ena gruppen fick 3 veckovis knäinjektioner av 

TRILURON™ på kliniker i Frankrike och Tyskland och den andra gruppen fick 5 veckovis 

knäinjektioner av Hyalgan på kliniker i USA. Ledsmärta mättes hos alla patienter under 6 månader 

efter den första injektionen. Patienter med smärta från knäartros, som inte fick lindring av enkla 

smärtstillande medel eller av träning och sjukgymnastik, fick i genomsnitt jämförbar 

smärtlindring från TRILURON™-injektionerna i knäleden som de patienter som fick Hyalgan-

injektioner i knät. gemensam.

VILKA ANDRA BEHANDLINGAR FINNS TILL ARTRIS? Om du har artros finns 

det flera saker du kan göra som inte involverar TRILURON™-injektioner. 

Dessa inkluderar följande:

• Icke-drogbehandlingar

• Undvika aktiviteter som orsakar överdriven smärta i dina leder

• Träning

• Sjukgymnastik

• Drogterapi

• Smärtstillande medel som paracetamol och narkotika

• Läkemedel som minskar inflammation som acetylsalicylsyra och andra icke-steroida 

antiinflammatoriska medel (NSAID) som ibuprofen och naproxen

• Kortikosteroider som injiceras direkt i leden

FINNS DET NÅGRA SKÄL TILL ATT JAG INTE BÖR TA TRILURON™?

• Du bör inte ta denna produkt om du tidigare har haft någon allergisk reaktion mot 

TRILURON™ eller liknande material, t.ex. hyaluronatprodukter.

• Du ska inte få en injektion i knät om du har infektioner eller 

hudsjukdomar runt injektionsstället.



SAKER DU BÖR VETA OM TRILURON™

• TRILURON™ är endast för injektion i knät, utförd av en kvalificerad 

läkare.

• Rådfråga din läkare om du är allergisk mot produkter från fåglar som fjädrar, ägg 

och fjäderfä.

• Direkt efter injektionen och under de kommande 48 timmarna kan du behöva 

undvika aktiviteter som jogging, tennis, tunga lyft eller att stå på fötter under en 

längre tid.

• Även om resultat från studier på råttor och kaniner med TRILURON™ inte tydde på att det 

skulle kunna påverka din förmåga att skaffa barn eller skada ditt barn om du är gravid 

eller ammar,

• TRILURON™ har inte testats på gravida kvinnor eller kvinnor som ammar. Du bör tala om 

för din läkare om du tror att du är gravid eller om du ammar ett barn.

• Säkerheten och effektiviteten av TRILURON™ har inte visats på 

barn.

MÖJLIGA KOMPLIKATIONER

Biverkningar ses ibland när TRILURON™ injiceras i knäleden. Dessa kan inkludera:

• Lokala tecken och symtom som smärta, svullnad, vätska i leden, värme eller rodnad på 

injektionsstället. Vanligtvis försvinner sådana symtom inom några dagar genom att vila det 

injicerade knäet och applicera is på det. Endast ibland har dessa händelser varit allvarligare 

och mer långvariga.

• Mycket sällsynta fall av infektion i knäleden har rapporterats. Din läkare vet att 

den ska se till att förhindra infektion när du injicerar TRILURON™.

• Tecken och symtom på en allergisk reaktion har rapporterats. Dessa kan inkludera 

utslag, klåda, nässelfeber, rodnad (blir röd); svullnad av ansikte, tunga eller svalg; 

svårigheter att andas eller svälja; och andnöd. Innan du injiceras med TRILURON™, 

berätta för din läkare om du redan har haft liknande tecken eller symtom efter en 

injektion av TRILURON™, andra hyaluronanprodukter eller produkter från fåglar 

som fjädrar, ägg och fjäderfä.

Om något av ovanstående symtom eller tecken uppträder efter att du har injicerats med 

TRILURON™, eller om du har några andra problem, bör du kontakta din läkare.



VAD BEHÖVER DU GÖRA EFTER ATT HA FÅTT TRILURON™-INJEKTION?

Det rekommenderas att undvika ansträngande aktiviteter, såsom sporter med hög effekt (som tennis 

och jogging) eller långvariga viktbärande aktiviteter i cirka 48 timmar efter injektionen. Du bör tala med 

din läkare om lämplig tidpunkt för att återuppta sådana aktiviteter.

HUR GER TRILURON™?

Din läkare kommer att ge dig en injektion med TRILURON™ (20 mg/2 ml) i ditt knä. Du 

kommer att få totalt 3 injektioner (1 i veckan).
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