
HASTA BİLGİSİ
TRILURON™

(Sodyum hiyalüronat)

Lütfen aşağıdaki önemli bilgileri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Bu bilgiler doktorunuzun 

tavsiyesinin yerini tutmaz. Bu bilgiyi anlamadıysanız veya daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız 

doktorunuza danışın.

SÖZLÜK

hyaluronaneklemlerde, deride ve gözlerde çok yüksek miktarda bulunan doğal bir maddedir. 

Eklemlerinizdeki sinovyal (yastıklayıcı) sıvının önemli bir parçasıdır ve kayganlaştırıcı ve amortisör görevi 

görür.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID'ler)ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Aspirin ve 

ibuprofen (örn. Advil) dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) birçok NSAID örneği vardır.®, Motrin®, 

vb.). Bu ilaçların bazıları reçetesiz satılırken, daha güçlü, daha etkili versiyonları sadece doktor reçetesiyle 

elde edilebilir.

Osteoartrit (OA)eklemdeki yastıklama (sinovyal) sıvının kalite kaybı sonucu kıkırdağın 

(kemiklerin uçlarını kaplayan koruyucu tabaka) aşınmasını içeren bir artrit türü olarak kendini 

gösteren bir eklem hastalığıdır.

TRILURON™ NEDİR?

TRILURON™, çoğunlukla horoz taraklarından elde edilen yüksek oranda saflaştırılmış 

sodyum hiyalüronattan oluşan steril bir karışımdır. Hyaluronat vücutta bulunan doğal bir 

kimyasaldır ve özellikle eklem dokularında ve eklemleri dolduran sıvıda yüksek miktarda 

bulunur. Vücudun kendi hyaluronatı, eklemde kayganlaştırıcı ve amortisör görevi görür ve 

eklemin düzgün çalışması için gereklidir. Osteoartritte yeterli hyaluronat bulunmayabilir, 

eklem sıvısı ve dokularında hyaluronatın kalitesinde değişiklik olabilir.

TRILURON™, 2 ml'lik cam kaplarda veya 2 ml'lik önceden doldurulmuş şırıngalarda 

mevcuttur. TRILURON™ bir atışta doğrudan dizinize verilir.
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TRILURON™ NE İÇİN KULLANILIR?

TRILURON™, osteoartrite bağlı diz ağrısını hafifletmek için kullanılır. Basit ağrı kesiciler, 

egzersiz ve fizik tedavi ile yeterli rahatlama sağlayamayan hastalarda kullanılır.

TRILURON™'UN FAYDALARI NELERDİR?

TRILURON™'un güvenliği ve ağrıyı azaltmak için ne kadar işe yaradığı hakkında bilgi toplamak için 

osteoartrite bağlı diz ağrısı olan 373 hasta üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada iki grup 

hasta vardı. Bir grup Fransa ve Almanya'daki kliniklerde haftada 3 kez TRILURON™ diz enjeksiyonu 

aldı ve diğer grup Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kliniklerde haftada 5 diz Hyalgan enjeksiyonu 

aldı. İlk enjeksiyondan sonraki 6 ay boyunca tüm hastalarda eklem ağrısı ölçüldü. Diz 

osteoartritinden ağrısı olan, basit ağrı kesicilerden veya egzersiz ve fizik tedaviden rahatlama 

sağlamayan hastalar, diz eklemine Hyalgan enjeksiyonları alan hastalar gibi, ortalama olarak diz 

eklemine TRILURON™ enjeksiyonlarından benzer ağrı rahatlaması elde ettiler. bağlantı.

OSTEOARTRİT İÇİN BAŞKA TEDAVİLER NELERDİR? Osteoartritiniz varsa, 

TRILURON™ enjeksiyonlarını içermeyen birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlar 

aşağıdakileri içerir:

• İlaç dışı tedaviler

• Eklemlerinizde aşırı ağrıya neden olan aktivitelerden kaçınmak

• Egzersiz yapmak

• Fizik Tedavi

• İlaç tedavisi

• Asetaminofen ve narkotik gibi ağrı kesiciler

• Aspirin gibi iltihabı azaltan ilaçlar ve ibuprofen ve naproksen gibi diğer 

nonsteroid antiinflamatuar ajanlar (NSAID'ler)

• Doğrudan eklem içine enjekte edilen kortikosteroidler

TRILURON™ ALMAMAM İÇİN HERHANGİ BİR NEDEN VAR MI?

• Hyaluronat ürünleri gibi TRILURON™ veya benzeri maddelere karşı daha önce herhangi 

bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz bu ürünü almamalısınız.

• Enjeksiyon bölgesi çevresinde enfeksiyon veya cilt hastalığınız varsa dizinize 

enjeksiyon yaptırmamalısınız.



TRILURON™ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

• TRILURON™ sadece kalifiye bir doktor tarafından gerçekleştirilen diz içine enjeksiyon 

içindir.

• Tüy, yumurta ve kümes hayvanları gibi kuş ürünlerine alerjiniz varsa 

doktorunuza danışın.

• Enjeksiyondan hemen sonra ve sonraki 48 saat boyunca koşu, tenis, ağır 

kaldırma veya uzun süre ayakta durma gibi aktivitelerden kaçınmanız 

gerekebilir.

• Sıçanlarda ve tavşanlarda TRILURON™ ile yapılan çalışmaların sonuçları, bunun çocuk sahibi olma 

yeteneğinizi etkileyebileceğini veya hamileyseniz veya emziriyorsanız çocuğunuza zarar 

verebileceğini önermese de,

• TRILURON™ hamile kadınlarda veya emziren kadınlarda test edilmemiştir. Hamile olduğunuzu 

düşünüyorsanız veya bir çocuk emziriyorsanız doktorunuza söylemelisiniz.

• TRILURON™'un güvenliği ve etkinliği çocuklarda gösterilmemiştir.

OLASI KOMPLİKASYONLAR

TRILURON™ diz eklemine enjekte edildiğinde bazen yan etkiler görülür. Bunlar şunları 

içerebilir:

• Enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik, eklemde sıvı, sıcaklık veya kızarıklık gibi lokal belirti ve 

semptomlar. Genellikle bu tür semptomlar, enjekte edilen dizi dinlendirip üzerine buz 

uygulayarak birkaç gün içinde kaybolur. Sadece bazen bu olaylar daha şiddetli ve daha 

uzun süreli olmuştur.

• Diz ekleminde çok nadir enfeksiyon vakaları bildirilmiştir. Doktorunuz TRILURON™'u enjekte 

ederken enfeksiyonu önlemeye özen göstermesi gerektiğini bilir.

• Alerjik reaksiyon belirtileri ve semptomları bildirilmiştir. Bunlar arasında döküntü, kaşıntı, 

kurdeşen, kızarma (kırmızı olma); yüzünüzün, dilinizin veya boğazınızın şişmesi; nefes 

alma veya yutma zorluğu; ve nefes darlığı. TRILURON™ enjekte edilmeden önce, 

TRILURON™, diğer hyaluronan ürünleri veya tüy, yumurta ve kümes hayvanları gibi 

kuşlardan elde edilen ürünlerin enjeksiyonundan sonra benzer belirti veya 

semptomlarınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

TRILURON™ enjekte edildikten sonra yukarıdaki belirtilerden veya belirtilerden herhangi 

biri ortaya çıkarsa veya başka sorunlarınız varsa doktorunuzu aramalısınız.



TRILURON™ ENJEKSİYONUNU ALDIKTAN SONRA NE YAPMALISINIZ?

Enjeksiyondan sonra yaklaşık 48 saat boyunca yüksek etkili sporlar (tenis ve koşu gibi) gibi yorucu 

aktivitelerden veya uzun süreli ağırlık taşıma aktivitelerinden kaçınılması önerilir. Bu tür 

faaliyetlere devam etmek için uygun zaman konusunda doktorunuzla konuşmalısınız.

TRILURON™ NASIL VERİLİR?

Doktorunuz dizinize TRILURON™ (20 mg/2 mL) enjeksiyonu yapacaktır. 

Toplam 3 enjeksiyon alacaksınız (haftada 1).
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