
كنت إذا طبيبك. نصيحة محل تحل ال المعلومات هذه بعناية. التالية الهامة المعلومات قراءة من التأكد يرجى

طبيبك.اسأل المزيد ، معرفة تريد أو المعلومات هذه تفهم ال

المصطلحاتقائمة

السائل من كبير جزء إنه والعينين. والجلد المفاصل في جدا عالية بكميات توجد طبيعية مادة هي هيالورونان

الصدمات.وامتصاص تشحيم كمواد ويعمل مفاصلك في  )التوسيد(الزليلي

من العديد هناك األلم. لعالج المستخدمة األدوية هي )المسكنات(لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير

(واإليبوبروفين األسبرين  )الحصرال المثال سبيل على (ذلك في بما الستيروئيدية ، غير االلتهاب مضادات على األمثلة

وأكثر أقوى نسخ على الحصول يمكن ال بينما طبية ، وصفة تستلزم ال األدوية هذه بعض . .)إلخ، ®موترين، ®Advilمثل

طبيب.بوصفة إال فاعلية

(الغضروف تآكل على ينطوي الذي المفاصل التهاب من كنوع يظهر مفصلي مرض هو )(OAالعظام هشاشة

المفصل.في  )الزليلي(التبطين سائل جودة فقدان بسبب  )العظامنهايات تغطي التي الواقية الطبقة

؟™ TRILURONهو ما

أمشاط من تأتي التي النقاء عالية الصوديوم هيالورونات من الغالب في يتكون معقم خليط .هو

بشكل عالية بكمية موجودة وهي الجسم في موجودة طبيعية كيميائية مادة هي الهيالورونات الديك.

الخاصة الهيالورونات مادة تعمل المفاصل. يمأل الذي السائل وفي المفاصل أنسجة في خاص

بشكل المفصل لعمل ضرورية وهي المفصل ، في صدمات وامتصاص تزليق مادة مثل بالجسم

هناك يكون وقد الهيالورونات ، من يكفي ما هناك يكون ال قد العظام ، هشاشة حالة في صحيح.

TRILURON ™المفصل وأنسجة سوائل في الهيالورونات جودة في تغيير

يتم مسبقاً. المعبأة الحقن من مل 2 أو مل 2 سعة زجاجية عبوات في إما  ™ TRILURONيتوفر

ركبتك.في مباشرة حقنة في  ™ TRILURONإعطاء

معلوماتالمريض

TRILURON ™

(هيالورونات الصوديوم)

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

Source : USFDA

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


؟™ TRILURONاستخدام يتم لماذا

للمرضى استخدامه يتم العظام. هشاشة عن الناتجة الركبة آالم لتخفيف  ™ TRILURONيستخدم

الطبيعي.والعالج التمارين من أو البسيطة األلم مسكنات من كافية راحة على يحصلون ال الذين

؟™ TRILURONفوائد هي ما

حول المعلومات لجمع العظام هشاشة بسبب الركبة في آالم من يعانون مريضاً 373 على دراسة أجريت

الدراسة. في المرضى من مجموعتان هناك كانت األلم. تخفيف في نجاحه ومدى  ™ TRILURONسالمة

بينما وألمانيا ، فرنسا في عيادات في  ™ TRILURONمن للركبة أسبوعية حقن 3 واحدة مجموعة تلقت

تم المتحدة. الواليات في عيادات في  Hyalganمن للركبة أسبوعية حقن 5 األخرى المجموعة تلقت

آالم من يعانون الذين المرضى األول. الحقن بعد أشهر 6 لمدة المرضى جميع في المفاصل آالم قياس

والعالج التمارين من أو البسيطة األلم مسكنات من بالراحة يشعروا لم والذين الركبة ، مفاصل التهاب

كما الركبة مفصل في  ™ TRILURONحقن من ، المتوسط   في اآلالم ، تخفيف على حصلوا الطبيعي ،

مشترك.الركبة في  Hyalganحقن تلقوا الذين المرضى فعل

العظام ، هشاشة من تعاني كنت إذا المفاصل؟ اللتهاب المتوفرة األخرى العالجات هي ما

. ™ TRILURONحقن تتضمن ال والتي بها القيام يمكنك التي األشياء من العديد فهناك

يلي:ما هذه وتشمل

الدوائيةغير العالجات  •

المفاصلفي زائداً ألماً تسبب التي األنشطة تجنب  •

الرياضهممارسه  •

بدنيعالج  •

بالعقاقيرعالج  •

والمخدراتاالسيتامينوفين مثل المسكنات  •

غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين مثل االلتهاب تقلل التي األدوية  •

والنابروكسيناأليبوبروفين مثل  )(NSAIDsالستيرويدية

المفصلفي مباشرة حقنها يتم التي الكورتيكوستيرويدات  •

؟™ TRILURONاستخدام يمكنني ال لماذا أسباب أي هناك هل

أو  ™ TRILURONتجاه سابقاً تحسسي فعل رد أي لديك كان إذا المنتج هذا تتناول أال يجب  •

الهيالورونات.منتجات مثل مماثلة ، مادة

موقع حول جلدية أمراض أو عدوى من تعاني كنت إذا الركبة في حقنة تأخذ أن يجب ال  •

الحقن.



™ TRILURONعن تعرفها أن يجب أشياء

• TRILURON ™مؤهل طبيب يد على فقط ، الركبة في للحقن .مخصص

والبيض الريش مثل الطيور منتجات تجاه حساسية من تعاني كنت إذا طبيبك استشر  •

والدواجن.

أو الركض مثل األنشطة تجنب إلى تحتاج قد القادمة ، ساعة 48 الـ وخالل مباشرة الحقن بعد  •

طويلة.لفترة قدميك على الوقوف أو األثقال رفع أو التنس

 TRILURONباستخدام واألرانب الجرذان على أجريت التي الدراسات نتائج أن من الرغم على  •

كنت إذا لطفلك ضرراً يسبب أو األطفال إنجاب على قدرتك على يؤثر قد أنه إلى تشير ال  ™

مرضعا ً،أو حامال ً

كنت إذا طبيبك تخبر أن يجب المرضعات. أو الحوامل النساء على  ™ TRILURONاختبار يتم لم  •

طفال.ًترضعين كنت إذا أو حامل ، أنك تعتقد

األطفال.في  ™ TRILURONوفعالية سالمة تظهر لم  •

المحتملةالمضاعفات

تشمل:أن يمكن الركبة. مفصل في  ™ TRILURONحقن عند أحياناً الجانبية اآلثار تظهر

أو والدفء ، المفصل ، في والسوائل والتورم ، األلم ، مثل الموضعية واألعراض العالمات  •

إراحة طريق عن قليلة أيام غضون في األعراض هذه تختفي عادة الحقن. موقع في االحمرار

خطورة أكثر األحداث هذه كانت فقط األحيان بعض في عليها. الثلج ووضع المحقونة الركبة

األمد.وطويلة

عليك يجب أنه طبيبك يعرف الركبة. مفصل في العدوى من جداً نادرة حاالت عن اإلبالغ تم  •

.™ TRILURONحقن عند العدوى منع على الحرص

وخاليا والحكة ، الجلدي ، الطفح هذه تشمل قد تحسسي. فعل رد وأعراض عالمات عن اإلبالغ تم  •

البلع. أو التنفس في صعوبة حلقك. أو لسانك أو وجهك تورم  ؛ ء)حمراتصبح (واحمرار النحل ،

بالفعل لديك كان إذا طبيبك أخبر  ، ™ TRILURONبـ حقنك يتم أن قبل التنفس. في وضيق

أو األخرى ، الهيالورونان منتجات أو  ، ™ TRILURONحقن بعد مشابهة أعراض أو عالمات

والدواجن.والبيض الريش مثل الطيور منتجات

أو  ، ™ TRILURONبـ حقنك بعد أعاله المذكورة العالمات أو األعراض من أي ظهرت إذا

بطبيبك.االتصال عليك يجب أخرى ، مشاكل أي لديك كان إذا



؟™ TRILURONحقنة تلقي بعد فعله عليك يجب الذي ما

الوزن تحمل أنشطة أو  )والركضالتنس مثل (التأثير عالية الرياضات مثل الشاقة ، األنشطة بتجنب يوصى

المناسب الوقت بشأن طبيبك مع التحدث عليك يجب الحقن. بعد تقريباً ساعة 48 لمدة طويلة لفترات

األنشطة.هذه مثل الستئناف

؟™ TRILURONإعطاء يتم كيف

إجمالي على ستحصل ركبتك. في  )مل2   /مجمTRILURON ™ ) 20من حقنة طبيبك سيعطيك

.)األسبوعفي واحدة مرة (حقن 3
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