
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
TRILURON ™

(Natri Hyaluronate)

Vui lòng đảm bảo đọc kỹ các thông tin quan trọng sau đây. Thông tin này không thay thế lời 

khuyên của bác sĩ. Nếu bạn không hiểu thông tin này hoặc muốn biết thêm, hãy hỏi bác sĩ 

của bạn.

BẢNG CHÚ GIẢI

Hyaluronanlà một chất tự nhiên có với số lượng rất cao trong khớp, da và mắt. Nó là một phần 

chính của chất lỏng hoạt dịch (đệm) trong khớp của bạn và có chức năng như chất bôi trơn và giảm 

xóc.

Thuốc chống viêm không steroid (NSAID)là những loại thuốc dùng để điều trị cơn đau. Có nhiều ví dụ về 

NSAID, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) aspirin và ibuprofen (ví dụ: Advil®, Motrin®, vân vân.). Một số 

loại thuốc này không kê đơn, trong khi các phiên bản mạnh hơn, hiệu quả hơn chỉ có thể mua được theo 

đơn của bác sĩ.

Viêm xương khớp (OA)là một bệnh khớp biểu hiện như một loại viêm khớp liên quan đến 

sự mài mòn của sụn (lớp bảo vệ bao bọc các đầu xương) do chất lỏng đệm (hoạt dịch) trong 

khớp bị giảm chất lượng.

TRILURON ™ LÀ GÌ?

TRILURON ™ là một hỗn hợp vô trùng được tạo thành phần lớn từ natri hyaluronate tinh khiết cao 

đến từ lược gà trống. Hyaluronate là một chất hóa học tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể và nó 

hiện diện với số lượng đặc biệt cao trong các mô khớp và trong chất lỏng làm đầy khớp. Hyaluronate 

của chính cơ thể hoạt động giống như chất bôi trơn và chất giảm xóc trong khớp, và nó cần thiết để 

khớp hoạt động bình thường. Trong viêm xương khớp, có thể không có đủ hyaluronate và có thể có 

sự thay đổi về chất lượng của hyaluronate trong dịch khớp và các mô.

TRILURON ™ có sẵn trong hộp thủy tinh 2 ml hoặc ống tiêm 2 mL được đổ sẵn. 

TRILURON ™ được tiêm trực tiếp vào đầu gối của bạn.
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TRILURON ™ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

TRILURON ™ được sử dụng để giảm đau đầu gối do viêm xương khớp. Nó được sử dụng cho những bệnh nhân 

không nhận được sự giảm đau đầy đủ từ thuốc giảm đau đơn giản hoặc sau khi tập thể dục và vật lý trị liệu.

LỢI ÍCH CỦA TRILURON ™ LÀ GÌ?

Một nghiên cứu trên 373 bệnh nhân bị đau đầu gối do viêm xương khớp đã được thực hiện để thu 

thập thông tin về sự an toàn của TRILURON ™ và hiệu quả của nó trong việc giảm đau. Có hai 

nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu. Một nhóm được tiêm 3 mũi TRILURON ™ vào đầu gối hàng 

tuần tại các phòng khám ở Pháp và Đức và nhóm còn lại được tiêm 5 mũi Hyalgan vào đầu gối 

hàng tuần tại các phòng khám ở Hoa Kỳ. Đau khớp được đo ở tất cả các bệnh nhân trong 6 tháng 

sau lần tiêm đầu tiên. Bệnh nhân bị đau do thoái hóa khớp gối, những người không được giảm 

đau bằng thuốc giảm đau đơn giản hoặc tập thể dục và vật lý trị liệu, trung bình giảm đau tương 

đương từ việc tiêm TRILURON ™ vào khớp gối cũng như những bệnh nhân được tiêm Hyalgan vào 

đầu gối chung.

CÓ NHỮNG CÁCH ĐIỀU TRỊ NÀO KHÁC CHO BỆNH VIÊM KHỚP? Nếu bạn bị viêm 

xương khớp, có một số điều bạn có thể làm mà không liên quan đến việc tiêm 

TRILURON ™. Chúng bao gồm những điều sau:

• Phương pháp điều trị không dùng thuốc

• Tránh các hoạt động gây đau nhức quá mức cho khớp của bạn

• Bài tập

• Vật lý trị liệu

• Điều trị bằng thuốc

• Thuốc giảm đau như acetaminophen và ma tuý

• Thuốc giảm viêm như aspirin và các chất chống viêm không steroid 

khác (NSAID) như ibuprofen và naproxen

• Corticosteroid được tiêm trực tiếp vào khớp

CÓ BẤT KỲ LÝ DO NÀO TÔI KHÔNG NÊN DÙNG TRILURON ™?

• Bạn không nên dùng sản phẩm này nếu bạn đã có bất kỳ phản ứng dị ứng nào trước đó với 

TRILURON ™ hoặc chất liệu tương tự, tức là các sản phẩm hyaluronate.

• Bạn không nên tiêm vào đầu gối nếu bạn bị nhiễm trùng hoặc bệnh ngoài 

da xung quanh chỗ tiêm.



NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT VỀ TRILURON ™

• TRILURON ™ chỉ dùng để tiêm vào đầu gối, do bác sĩ có chuyên môn thực 

hiện.

• Tham khảo ý kiến   bác sĩ nếu bạn bị dị ứng với các sản phẩm từ chim như lông vũ, 

trứng và gia cầm.

• Ngay sau khi tiêm và trong 48 giờ tiếp theo, bạn có thể cần tránh các hoạt động như 

chạy bộ, chơi tennis, nâng vật nặng hoặc đứng trên đôi chân của mình trong thời 

gian dài.

• Mặc dù kết quả nghiên cứu trên chuột và thỏ với TRILURON ™ không cho thấy rằng nó có thể 

ảnh hưởng đến khả năng có con của bạn hoặc gây hại cho con bạn nếu bạn đang mang thai 

hoặc cho con bú,

• TRILURON ™ chưa được thử nghiệm ở phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang cho con bú. Bạn nên nói với 

bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng bạn đang mang thai hoặc nếu bạn đang nuôi con nhỏ.

• Tính an toàn và hiệu quả của TRILURON ™ chưa được chứng minh ở trẻ 

em.

KHIẾU NẠI CÓ KHẢ NĂNG

Các tác dụng phụ đôi khi được thấy khi tiêm TRILURON ™ vào khớp gối. Chúng có thể bao 

gồm:

• Các dấu hiệu và triệu chứng tại chỗ như đau, sưng, chảy dịch trong khớp, nóng hoặc đỏ tại chỗ 

tiêm. Thông thường các triệu chứng như vậy sẽ biến mất trong vòng vài ngày bằng cách cho 

đầu gối bị tiêm nằm nghỉ và chườm đá. Chỉ đôi khi những sự kiện này nghiêm trọng hơn và 

kéo dài hơn.

• Rất hiếm trường hợp nhiễm trùng khớp gối đã được báo cáo. Bác sĩ của bạn biết 

cách cẩn thận để ngăn ngừa nhiễm trùng khi tiêm TRILURON ™.

• Các dấu hiệu và triệu chứng của phản ứng dị ứng đã được báo cáo. Chúng có thể bao 

gồm phát ban, ngứa, phát ban, đỏ bừng (trở nên đỏ); sưng mặt, lưỡi, hoặc cổ họng 

của bạn; khó thở hoặc nuốt; và khó thở. Trước khi tiêm TRILURON ™, hãy cho bác sĩ 

biết nếu bạn đã có các dấu hiệu hoặc triệu chứng tương tự sau khi tiêm TRILURON 

™, các sản phẩm hyaluronan khác hoặc các sản phẩm từ chim như lông vũ, trứng và 

gia cầm.

Nếu bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu nào ở trên xuất hiện sau khi bạn được tiêm 

TRILURON ™, hoặc nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khác, bạn nên gọi cho bác sĩ.



BẠN CẦN LÀM GÌ SAU KHI NHẬN THUỐC TIÊM TRILURON ™?

Nên tránh các hoạt động gắng sức, chẳng hạn như các môn thể thao có tác động mạnh (như quần vợt 

và chạy bộ) hoặc các hoạt động chịu trọng lượng kéo dài trong khoảng 48 giờ sau khi tiêm. Bạn nên nói 

chuyện với bác sĩ về thời gian thích hợp để tiếp tục các hoạt động đó.

TRILURON ™ ĐƯỢC TẶNG KÈM NHƯ THẾ NÀO?

Bác sĩ sẽ tiêm TRILURON ™ (20 mg / 2 mL) vào đầu gối của bạn. Bạn sẽ được 

tiêm tổng cộng 3 mũi (1 lần một tuần).
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