
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

TRILURON™

(натриев хиалуронат)

Моля, не забравяйте да прочетете внимателно следната важна информация. Тази информация не замества 

съвета на Вашия лекар. Ако не разбирате тази информация или искате да научите повече, попитайте Вашия 

лекар.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Хиалуронане естествено вещество, което присъства в много големи количества в ставите, кожата и очите. Това е 

основна част от синовиалната (амортизираща) течност във вашите стави и функционира като смазка и амортисьор.

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)са лекарства, използвани за лечение на болка. Има 

много примери за НСПВС, включително (но не само) аспирин и ибупрофен (напр.®, Мотрин®и др.). Някои от тези 

лекарства се продават без рецепта, докато по-силните, по-мощни версии могат да бъдат получени само по 

лекарско предписание.

Остеоартрит (ОА)е ставно заболяване, което се проявява като вид артрит, който включва износване на 

хрущяла (защитния слой, покриващ краищата на костите), причинено от загуба на качеството на омекотяващата 

(синовиална) течност в ставата.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRILURON™?

TRILURON™ е стерилна смес, която се състои предимно от високо пречистен натриев хиалуронат, 

който идва от петелски гребени. Хиалуронатът е естествен химикал, който се намира в тялото и 

присъства в особено голямо количество в ставните тъкани и в течността, която изпълва ставите. 

Собственият хиалуронат на тялото действа като лубрикант и амортисьор в ставата и е необходим за 

правилното функциониране на ставата. При остеоартрит може да няма достатъчно хиалуронат и 

може да има промяна в качеството на хиалуроната в ставната течност и тъканите.

TRILURON™ се предлага в стъклени контейнери от 2 ml или в предварително напълнени спринцовки 

от 2 ml. TRILURON™ се инжектира директно в коляното Ви.
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ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА TRILURON™?

TRILURON™ се използва за облекчаване на болката в коляното поради остеоартрит. Използва се за пациенти, които не 

получават адекватно облекчение от прости болкоуспокояващи или от упражнения и физическа терапия.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА TRILURON™?

Проучване на 373 пациенти с болка в коляното поради остеоартрит е проведено, за да се събере информация 

за безопасността на TRILURON™ и колко добре действа за облекчаване на болката. В проучването имаше две 

групи пациенти. Едната група е получавала 3 седмични инжекции TRILURON™ в коляното в клиники във 

Франция и Германия, а другата група е получавала 5 седмични инжекции с Hyalgan в коляното в клиники в 

Съединените щати. Болката в ставите е измерена при всички пациенти в продължение на 6 месеца след 

първата инжекция. Пациенти с болка от остеоартрит на коляното, които не са получили облекчение от прости 

болкоуспокояващи или от упражнения и физическа терапия, средно са получили сравнимо облекчаване на 

болката от инжекциите TRILURON™ в колянната става, както и пациентите, получили инжекции Hyalgan в 

коляното става.

КАКВИ ДРУГИ ЛЕЧЕНИЯ СА НАЛИЧНИ ЗА ОСТЕОАРТРИТ? Ако имате 

остеоартрит, можете да направите няколко неща, които не включват 

инжекции TRILURON™. Те включват следното:

• Нелекарствено лечение

• Избягване на дейности, които причиняват прекомерна болка в ставите

• Упражнение

• Физиотерапия

• Медикаментозна терапия

• Болкоуспокояващи като ацетаминофен и наркотици

• Лекарства, които намаляват възпалението като аспирин и други нестероидни 

противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен и напроксен

• Кортикостероиди, които се инжектират директно в ставата

ИМА ЛИ ПРИЧИНИ ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМ TRILURON™?

• Не трябва да приемате този продукт, ако сте имали предишна алергична реакция към 

TRILURON™ или подобен материал, т.е. продукти с хиалуронат.

• Не трябва да правите инжекция в коляното, ако имате инфекции или кожни 

заболявания около мястото на инжектиране.



НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА TRILURON™

• TRILURON™ е само за инжектиране в коляното, извършвано от квалифициран 

лекар.

• Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте алергични към продукти от птици като пера, яйца и 

домашни птици.

• Непосредствено след инжекцията и през следващите 48 часа може да се наложи да 

избягвате дейности като джогинг, тенис, вдигане на тежести или стоене на крака за 

дълго време.

• Въпреки че резултатите от проучвания върху плъхове и зайци с TRILURON™ не предполагат, че той 

може да повлияе на способността ви да имате деца или да причини вреда на детето си, ако сте 

бременна или кърмите,

• TRILURON™ не е тестван при бременни жени или кърмачки. Трябва да 

уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или ако кърмите дете.

• Безопасността и ефективността на TRILURON™ не са показани при 

деца.

ВЪЗМОЖНИ УСЛОВИЯ

Понякога се наблюдават странични ефекти, когато TRILURON™ се инжектира в колянната става. Те могат да 

включват:

• Локални признаци и симптоми като болка, подуване, течност в ставата, затопляне или зачервяване на 

мястото на инжектиране. Обикновено такива симптоми изчезват в рамките на няколко дни, като 

поставите инжектираното коляно в покой и го приложите с лед. Само понякога тези събития са били по-

тежки и по-продължителни.

• Докладвани са много редки случаи на инфекция в колянната става. Вашият лекар знае да се 

грижи за предотвратяване на инфекция, когато инжектира TRILURON™.

• Докладвани са признаци и симптоми на алергична реакция. Те могат да включват обрив, сърбеж, 

копривна треска, зачервяване (зачервяване); подуване на лицето, езика или гърлото; 

затруднено дишане или преглъщане; и недостиг на въздух. Преди да Ви инжектирате 

TRILURON™, уведомете Вашия лекар, ако вече сте имали подобни признаци или симптоми 

след инжектиране на TRILURON™, други хиалуронови продукти или продукти от птици като 

пера, яйца и домашни птици.

Ако някой от горните симптоми или признаци се появи след инжектиране на TRILURON™, или 

ако имате някакви други проблеми, трябва да се обадите на Вашия лекар.



КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА TRILURON™ ИНЖЕКЦИЯ?

Препоръчва се да се избягват напрегнати дейности, като спортове със силно въздействие (като тенис и джогинг) или 

продължителни дейности с тежести за приблизително 48 часа след инжектирането. Трябва да говорите с Вашия 

лекар относно подходящото време за възобновяване на подобни дейности.

КАК СЕ ДАВА TRILURON™?

Вашият лекар ще Ви инжектира TRILURON™ (20 mg/2 mL) в коляното Ви. Ще 

получите общо 3 инжекции (1 седмично).
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