
PATIËNT INFORMATIE
TRILURON™

(Hyaluronzuur)

Zorg ervoor dat u de volgende belangrijke informatie zorgvuldig leest. Deze informatie vervangt 

niet het advies van uw arts. Als u deze informatie niet begrijpt of meer wilt weten, raadpleeg dan 

uw arts.

WOORDENLIJST

Hyaluronzuuris een natuurlijke stof die in zeer grote hoeveelheden aanwezig is in gewrichten, huid en ogen. Het is een 

belangrijk onderdeel van de synoviale (dempende) vloeistof in uw gewrichten en fungeert als smeermiddel en schokdemper.

Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's)zijn medicijnen die worden gebruikt om pijn te 

behandelen. Er zijn veel voorbeelden van NSAID's, waaronder (maar niet beperkt tot) aspirine en ibuprofen (bijv®, Motrin

®, enz.). Sommige van deze medicijnen zijn vrij verkrijgbaar, terwijl sterkere, krachtigere versies alleen op doktersrecept 

verkrijgbaar zijn.

Artrose (OA)is een gewrichtsaandoening die zich manifesteert als een type artritis waarbij het kraakbeen (de 

beschermende laag die de uiteinden van de botten bedekt) afslijt, veroorzaakt door kwaliteitsverlies van de dempende 

(gewrichts)vloeistof in het gewricht.

WAT IS TRILURON™?

TRILURON™ is een steriel mengsel dat grotendeels bestaat uit een sterk gezuiverd natriumhyaluronaat dat 

afkomstig is van hanenkammen. Hyaluronaat is een natuurlijke chemische stof die in het lichaam wordt 

aangetroffen en is in een bijzonder hoge hoeveelheid aanwezig in gewrichtsweefsels en in de vloeistof die 

de gewrichten vult. Het lichaamseigen hyaluronaat werkt als smeermiddel en schokdemper in het gewricht 

en is nodig om het gewricht goed te laten werken. Bij artrose is er mogelijk niet genoeg hyaluronaat en 

kan de kwaliteit van het hyaluronaat in gewrichtsvloeistof en weefsels veranderen.

TRILURON™ is verkrijgbaar in glazen flacons van 2 ml of in voorgevulde spuiten van 2 ml. 

TRILURON™ wordt in een injectie rechtstreeks in uw knie gegeven.
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WAARVOOR WORDT TRILURON™ GEBRUIKT?

TRILURON™ wordt gebruikt om kniepijn als gevolg van artrose te verlichten. Het wordt gebruikt voor patiënten 

die niet voldoende verlichting krijgen van eenvoudige pijnstillers of van lichaamsbeweging en fysiotherapie.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN TRILURON™?

Er werd een studie uitgevoerd onder 373 patiënten met kniepijn als gevolg van artrose om informatie te 

verzamelen over de veiligheid van TRILURON™ en hoe goed het werkt om pijn te verlichten. Er waren twee 

groepen patiënten in de studie. De ene groep kreeg 3 wekelijkse knie-injecties met TRILURON™ in klinieken in 

Frankrijk en Duitsland en de andere groep kreeg 5 wekelijkse knie-injecties met Hyalgan in klinieken in de 

Verenigde Staten. Gewrichtspijn werd gemeten bij alle patiënten gedurende 6 maanden na de eerste injectie. 

Patiënten met pijn door artrose van de knie, die geen verlichting kregen van eenvoudige pijnstillers of van 

lichaamsbeweging en fysiotherapie, kregen gemiddeld vergelijkbare pijnverlichting van de TRILURON™-

injecties in het kniegewricht als de patiënten die Hyalgan-injecties in de knie kregen gewricht.

WELKE ANDERE BEHANDELINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR Artrose? Als u 

artrose heeft, zijn er verschillende dingen die u kunt doen zonder 

TRILURON™-injecties. Deze omvatten het volgende:

• Niet-medicamenteuze behandelingen

• Vermijden van activiteiten die overmatige pijn in uw gewrichten veroorzaken

• Oefening

• Fysiotherapie

• Drugs therapie

• Pijnstillers zoals paracetamol en verdovende middelen

• Geneesmiddelen die ontstekingen verminderen, zoals aspirine, en andere niet-steroïde anti-

inflammatoire middelen (NSAID's) zoals ibuprofen en naproxen

• Corticosteroïden die direct in het gewricht worden geïnjecteerd

ZIJN ER REDENEN WAAROM IK TRILURON™ NIET MOET NEMEN?

• U mag dit product niet gebruiken als u eerder een allergische reactie heeft gehad op 

TRILURON™ of soortgelijk materiaal, dwz hyaluronaatproducten.

• U mag geen injectie in de knie krijgen als u rond de injectieplaats infecties 

of huidaandoeningen heeft.



DINGEN DIE U MOET WETEN OVER TRILURON™

• TRILURON™ is alleen bedoeld voor injectie in de knie, uitgevoerd door een gekwalificeerde 

arts.

• Raadpleeg uw arts als u allergisch bent voor producten van vogels zoals veren, eieren 

en pluimvee.

• Onmiddellijk nadat u de injectie heeft gekregen en gedurende de volgende 48 uur, moet u 

mogelijk activiteiten zoals joggen, tennissen, zwaar tillen of lange tijd op uw voeten staan   

vermijden.

• Hoewel de resultaten van onderzoeken bij ratten en konijnen met TRILURON™ niet suggereren dat het uw 

vermogen om kinderen te krijgen zou kunnen beïnvloeden of uw kind zou kunnen schaden als u zwanger bent 

of borstvoeding geeft,

• TRILURON™ is niet getest bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. 

Vertel het uw arts als u denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.

• De veiligheid en werkzaamheid van TRILURON™ zijn niet aangetoond bij 

kinderen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Bijwerkingen treden soms op wanneer TRILURON™ in het kniegewricht wordt geïnjecteerd. Deze 

kunnen zijn:

• Lokale tekenen en symptomen zoals pijn, zwelling, vocht in het gewricht, warmte of roodheid op de 

injectieplaats. Meestal verdwijnen dergelijke symptomen binnen een paar dagen door de 

geïnjecteerde knie te laten rusten en er ijs op aan te brengen. Slechts soms zijn deze 

gebeurtenissen ernstiger en langduriger geweest.

• Er zijn zeer zeldzame gevallen van infectie van het kniegewricht gemeld. Uw arts weet dat hij erop 

moet letten infectie te voorkomen bij het injecteren van TRILURON™.

• Tekenen en symptomen van een allergische reactie zijn gemeld. Deze kunnen huiduitslag, 

jeuk, netelroos, blozen (rood worden); zwelling van uw gezicht, tong of keel; moeite met 

ademhalen of slikken; en kortademigheid. Vertel uw arts voordat u wordt geïnjecteerd 

met TRILURON™ als u al soortgelijke klachten of symptomen heeft gehad na een injectie 

met TRILURON™, andere hyaluronproducten of producten van vogels zoals veren, eieren 

en pluimvee.

Als een van de bovenstaande symptomen of tekenen optreedt nadat u met TRILURON™ bent 

geïnjecteerd, of als u andere problemen heeft, neem dan contact op met uw arts.



WAT MOET U DOEN NA ONTVANGST VAN TRILURON™-INJECTIE?

Het wordt aanbevolen om gedurende ongeveer 48 uur na de injectie inspannende activiteiten te vermijden, zoals 

sporten met een hoge impact (zoals tennis en joggen) of langdurige gewichtdragende activiteiten. U dient met uw 

arts te overleggen wat het juiste moment is om dergelijke activiteiten te hervatten.

HOE WORDT TRILURON™ GEGEVEN?

Uw arts zal u een injectie met TRILURON™ (20 mg/2 ml) in uw knie geven. U 

krijgt in totaal 3 injecties (1 per week).
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