
ข้อมูลผูป้่วย
TRILURON™

(โซเดียมไฮยาลูโรเนต)

โปรดอย่าลืมอ่านข้อมูลสําคัญต่อไปนี้อย่างละเอียด ข้อมูลนี้ไม่ได้ใชแ้ทนคําแนะนําของแพทย์ หากคุณไม่เข้าใจ

ข้อมูลนีห้รือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์

อภิธานศัพท์

ไฮยาลโูรแนนเป็นสารธรรมชาติที่มปีริมาณสูงมากในข้อต่อ ผิวหนัง และดวงตา มันเป็นส่วนสําคัญของของเหลว

ไขข้อ (กันกระแทก) ในข้อต่อของคุณและทําหน้าทีเ่ป็นสารหล่อลื่นและโช้คอัพ

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ (NSAIDs)เป็นยาทีใ่ช้รักษาอาการปวด มีตัวอย่างมากมายของ NSAIDs 

รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) แอสไพรินและไอบูโพรเฟน (เช่น Advil®, Motrin®เป็นต้น) ยาบางตัวมีจําหน่ายที่

จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ในขณะทีย่าที่แรงกว่าและมีฤทธิม์ากกว่าสามารถหาได้จากใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น

โรคข้อเข่าเสื่อม (OA)เป็นโรคข้อที่แสดงให้เห็นว่าเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของ

กระดูกอ่อน (ชั้นป้องกันทีป่กคลุมปลายกระดูก) ที่เกิดจากการสูญเสียคุณภาพของของเหลวกันกระแทก (ไขข้อ) 

ในข้อต่อ

TRILURON™ คืออะไร?

TRILURON™ เป็นส่วนผสมปลอดเชื้อที่ประกอบด้วยโซเดียมไฮยาลโูรเนตบริสุทธิ์สูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

มาจากหวไีก่ ไฮยาลูโรเนตเป็นสารเคมีตามธรรมชาติทีพ่บในร่างกาย และมีอยู่ในเนื้อเยื่อข้อต่อและ

ของเหลวที่เติมในข้อต่อในปริมาณทีสู่งเป็นพิเศษ ไฮยาลูโรเนตของร่างกายทําหน้าทีเ่หมือนสารหล่อ

ลื่นและโช้คอัพในข้อต่อ และจําเป็นสําหรับข้อต่อในการทํางานอย่างถูกต้อง ในโรคข้อเข่าเสื่อม อาจมีไฮ

ยาลโูรเนตไม่เพียงพอและอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไฮยาลโูรเนตในของเหลวและเนื้อเยื่อ

ของข้อต่อ

TRILURON™ มีจําหน่ายในภาชนะแก้วขนาด 2 มล. หรือหลอดฉีดยาแบบเติมล่วงหน้าขนาด 2 

มล. TRILURON™ ฉีดเข้าที่หัวเข่าของคุณโดยตรง

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

Source : USFDA

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


TRILURON™ ใช้ทําอะไร?

TRILURON™ ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าเนื่องจากโรคข้อเข่าเสื่อม ใชส้ําหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการ

บรรเทาอย่างเพียงพอจากยาแกป้วดธรรมดาหรือจากการออกกําลังกายและกายภาพบําบัด

ประโยชนข์อง TRILURON™ คืออะไร?

ได้ทําการศึกษาผู้ป่วยที่มอีาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมจํานวน 373 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของ TRILURON™ และการบรรเทาอาการปวดได้ดเีพียงใด มีผูป้่วยสองกลุ่มในการศึกษา 

กลุ่มหนึ่งได้รับการฉีด TRILURON™ ที่หัวเข่า 3 ครั้งต่อสัปดาหท์ีค่ลินิกในฝรั่งเศสและเยอรมนี และอีก

กลุ่มหนึ่งได้รับการฉีด Hyalgan ที่หัวเข่า 5 ครั้งต่อสัปดาหท์ี่คลินิกในสหรัฐอเมริกา อาการปวดข้อวัดในผู้

ป่วยทุกรายเป็นเวลา 6 เดือนหลังการฉีดครั้งแรก ผู้ป่วยที่มอีาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งไม่ได้รับการ

บรรเทาจากยาแกป้วดทั่วไปหรือจากการออกกําลังกายและกายภาพบําบัด ได้รับการบรรเทาความเจ็บปวด

โดยเฉลี่ยจากการฉีด TRILURON™ ไปที่ข้อเข่า เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการฉีด Hyalgan ที่หัวเข่า ข้อ

ต่อ

มีการรักษาอื่นใดอีกบ้างสําหรับโรคข้อเข่าเสื่อม? หากคุณมีโรคข้อเข่าเสื่อม มีหลายสิ่งที่คุณ

ทําไดโ้ดยไม่เกี่ยวข้องกับการฉีด TRILURON™ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี:้

• การรักษาที่ไม่ใชย่า

• หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีท่ําให้ปวดข้อมากเกินไป

• ออกกําลังกาย

• กายภาพบําบัด

• การรักษาด้วยยา

• ยาแก้ปวด เช่น อะเซตามโินเฟนและยาเสพติด

• ยาที่ช่วยลดการอักเสบ เช่น แอสไพริน และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์ 

(NSAIDs) อื่นๆ เช่น ไอบูโพรเฟน และนาโพรเซน

• คอร์ติโคสเตียรอยด์ทีฉ่ีดเข้าข้อต่อโดยตรง

มีเหตุผลใดบ้างที่ฉันไมค่วรใช้ TRILURON™

• คุณไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์นีห้ากคุณเคยมีอาการแพ้ใดๆ ก่อนหน้านี้กับ TRILURON™ 

หรือสารทีค่ล้ายคลึงกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ไฮยาลโูรเนต

• คุณไม่ควรฉีดยาเข้าทีห่ัวเข่าหากคุณมีการติดเชื้อหรือโรคผิวหนังบริเวณที่ฉีด



สิ่งทีคุ่ณควรรู้เกี่ยวกับ TRILURON™

• TRILURON™ ใช้สําหรับฉีดเข้าที่หัวเข่าเท่านั้น โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

• ปรึกษาแพทย์หากคุณแพผ้ลิตภัณฑ์จากนก เช่น ขนนก ไข่ และสัตว์ปีก

• ทันทีหลังจากที่คุณฉีดยาและในอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้า คุณอาจจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรม

ต่างๆ เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เทนนิส การยกของหนัก หรือการยืนบนเท้าเป็นเวลานาน

• แม้ว่าผลการศึกษาในหนูและกระต่ายทีม่ี TRILURON™ ไม่ได้แนะนําว่าอาจส่งผลต่อความ

สามารถในการมีลูกหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกของคุณ หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือใหน้มลูก

• TRILURON™ ไมไ่ด้รับการทดสอบในสตรมีีครรภห์รือสตรทีีใ่ห้นมบุตร คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

หากคุณคิดว่ากําลังตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มลูก

• ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ TRILURON™ ยังไม่ปรากฏในเด็ก

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้

บางครั้งอาจพบผลข้างเคียงเมื่อฉีด TRILURON™ เข้าไปในข้อเข่า สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

• สัญญาณและอาการแสดงเฉพาะที่ เช่น ปวด บวม มีของเหลวในข้อ ความอบอุ่น หรือรอยแดง

บริเวณที่ฉีด โดยปกติอาการดังกล่าวจะหายไปภายในสองสามวันโดยพักเข่าที่ฉีดแล้วประคบนํ้า

แข็ง มีเพียงบางครั้งเท่านั้นทีเ่หตุการณเ์หล่านีรุ้นแรงและยาวนานขึ้น

• มีรายงานกรณีการติดเชื้อที่ข้อเข่าน้อยมาก แพทย์ของคุณทราบดวี่าต้องระมัดระวังในการ

ป้องกันการติดเชื้อเมื่อฉีด TRILURON™

• มีรายงานสัญญาณและอาการของโรคภูมิแพ้ สิ่งเหล่านีอ้าจรวมถึงผื่น, คัน, ลมพิษ, หน้าแดง (

กลายเป็นสีแดง); อาการบวมทีใ่บหน้า ลิ้นหรือลําคอ หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก และหายใจถี่ 

ก่อนทีคุ่ณจะฉีด TRILURON™ แจ้งใหแ้พทย์ทราบหากคุณมีอาการหรืออาการแสดงที่

คล้ายคลึงกันหลังจากฉีด TRILURON™ ผลิตภัณฑ์ไฮยาลูรอนอื่นๆ หรือผลิตภัณฑจ์ากนก เช่น 

ขนนก ไข่ และสัตว์ปีก

หากมีอาการหรือสัญญาณใดๆ ข้างต้นปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณฉีด TRILURON™ หรือ

หากคุณมีปัญหาอื่นใด คุณควรโทรหาแพทย์



สิ่งที่คุณต้องทําหลังจากได้รับ TRILURON™ INJECTION?

ขอแนะนําให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีต่้องใชก้ําลังมาก เช่น กีฬาที่มีแรงกระแทกสูง (เช่น เทนนิสและการวิ่งจอ็กกิ้ง) 

หรือกิจกรรมการรับนํ้าหนักเป็นเวลานานประมาณ 48 ชั่วโมงหลังการฉีด คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเวลาที่

เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อ

TRILURON™ มอบให้อย่างไร?

แพทย์ของคุณจะฉีดยา TRILURON™ (20 มก./2 มล.) ทีห่ัวเข่าของคุณ คุณจะได้รับทั้งหมด 3 

เข็ม (1 สัปดาห์)

ผลิตโดย

Fidia Farmaceutici SpA Via Ponte della 
Fabbrica3/เอ 35031 Abano Terme, 
Padua (PD), อิตาลี

ผลิตเพื่อ
Fidia Pharma USA Inc. 
Florham Park, NJ 07932

รายได้ xx/xx/2019
อ้างอิง xxxxxx


