
IMPORMASYON NG PASYENTE

TRILURON™

(Sodium Hyaluronate)

Pakitiyak na basahin nang mabuti ang sumusunod na mahalagang impormasyon. Ang impormasyong ito ay hindi 

pumapalit sa payo ng iyong doktor. Kung hindi mo naiintindihan ang impormasyong ito o gusto mong malaman ang higit 

pa, tanungin ang iyong doktor.

TALASALITAAN

Hyaluronanay isang likas na sangkap na naroroon sa napakataas na halaga sa mga kasukasuan, balat at mga mata. Ito ay isang 

pangunahing bahagi ng synovial (cushioning) fluid sa iyong mga joints at gumagana bilang isang pampadulas at isang shock absorber.

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)ay mga gamot na ginagamit upang gamutin ang sakit. Mayroong maraming mga 

halimbawa ng mga NSAID, kabilang ang (ngunit hindi limitado sa) aspirin at ibuprofen (hal. Advil®, Motrin®, atbp.). Ang ilan sa mga gamot 

na ito ay over-the-counter, habang ang mas malakas, mas makapangyarihang mga bersyon ay maaari lamang makuha sa pamamagitan 

ng reseta ng doktor.

Osteoarthritis (OA)ay isang magkasanib na sakit na nagpapakita ng sarili bilang isang uri ng arthritis na nagsasangkot ng 

pagkasira ng cartilage (ang proteksiyon na layer na sumasaklaw sa mga dulo ng mga buto) na sanhi ng pagkawala ng kalidad 

ng cushioning (synovial) fluid sa joint.

ANO ANG TRILURON™?

Ang TRILURON™ ay isang sterile mixture na karamihan ay binubuo ng mataas na purified sodium hyaluronate na 

nagmumula sa mga suklay ng tandang. Ang hyaluronate ay isang natural na kemikal na matatagpuan sa katawan 

at ito ay naroroon sa isang partikular na mataas na halaga sa magkasanib na mga tisyu at sa likido na pumupuno 

sa mga kasukasuan. Ang sariling hyaluronate ng katawan ay kumikilos tulad ng isang pampadulas at isang shock 

absorber sa joint, at ito ay kinakailangan para gumana ng maayos ang joint. Sa osteoarthritis, maaaring walang 

sapat na hyaluronate, at maaaring may pagbabago sa kalidad ng hyaluronate sa joint fluid at tissues.

Available ang TRILURON™ sa alinman sa 2 ml na lalagyan ng salamin o 2 mL na paunang napuno na mga syringe. 

Ang TRILURON™ ay ibinibigay sa isang shot nang direkta sa iyong tuhod.
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ANO ANG GINAMIT NG TRILURON™?

Ang TRILURON™ ay ginagamit upang mapawi ang pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis. Ito ay ginagamit para sa mga pasyente na hindi 

nakakakuha ng sapat na lunas mula sa mga simpleng pangpawala ng sakit o mula sa ehersisyo at pisikal na therapy.

ANO ANG MGA BENEPISYO NG TRILURON™?

Isang pag-aaral sa 373 mga pasyente na may pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis ay isinagawa upang mangolekta ng 

impormasyon tungkol sa kaligtasan ng TRILURON™ at kung gaano ito gumagana upang mapawi ang pananakit. Mayroong dalawang 

grupo ng mga pasyente sa pag-aaral. Nakatanggap ang isang grupo ng 3 lingguhang pag-iniksyon sa tuhod ng TRILURON™ sa mga 

klinika sa France at Germany at ang isa pang grupo ay nakatanggap ng 5 lingguhang pag-iniksyon sa tuhod ng Hyalgan sa mga klinika 

sa United States. Ang pananakit ng kasukasuan ay sinusukat sa lahat ng mga pasyente sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng unang 

iniksyon. Ang mga pasyenteng may pananakit mula sa osteoarthritis ng tuhod, na hindi nakahinga mula sa mga simpleng pangpawala 

ng sakit o mula sa ehersisyo at pisikal na therapy, ay nakakuha ng katulad na lunas sa sakit, sa karaniwan, mula sa mga iniksyon ng 

TRILURON™ sa kasukasuan ng tuhod tulad ng mga pasyente na tumanggap ng mga iniksyon ng Hyalgan sa tuhod magkadugtong.

ANONG IBANG MGA PAGGAgamot ANG MAGAGAMIT PARA SA OSTEOARTHRITIS? Kung mayroon 

kang osteoarthritis, may ilang bagay na maaari mong gawin na hindi kasama ang mga iniksyon 

ng TRILURON™. Kabilang dito ang mga sumusunod:

• Mga paggamot na hindi gamot

• Pag-iwas sa mga aktibidad na nagdudulot ng labis na pananakit sa iyong mga kasukasuan

• Mag-ehersisyo

• Pisikal na therapy

• Therapy sa droga

• Mga pangpawala ng sakit tulad ng acetaminophen at narcotics

• Mga gamot na nagpapababa ng pamamaga gaya ng aspirin, at iba pang nonsteroidal 

antiinflammatory agent (NSAIDs) gaya ng ibuprofen at naproxen

• Mga corticosteroid na direktang itinuturok sa kasukasuan

MAY MGA DAHILAN BA KUNG BAKIT HINDI KO DAPAT KUMUHA NG TRILURON™?

• Hindi mo dapat inumin ang produktong ito kung mayroon kang naunang reaksiyong alerdyi sa 

TRILURON™ o katulad na materyal, ibig sabihin, mga produktong hyaluronate.

• Hindi ka dapat magkaroon ng iniksyon sa tuhod kung mayroon kang mga impeksyon o sakit sa 

balat sa paligid ng lugar ng iniksyon.



MGA BAGAY NA DAPAT MONG MALAMAN TUNGKOL SA TRILURON™

• Ang TRILURON™ ay para lamang sa iniksyon sa tuhod, na isinasagawa ng isang kwalipikadong 

manggagamot.

• Kumonsulta sa iyong manggagamot kung ikaw ay alerdye sa mga produkto mula sa mga ibon tulad ng mga 

balahibo, itlog, at manok.

• Kaagad pagkatapos mong ma-iniksyon at sa susunod na 48 oras, maaaring kailanganin mong iwasan ang 

mga aktibidad tulad ng jogging, tennis, heavy lifting, o nakatayo sa iyong mga paa nang mahabang 

panahon.

• Bagama't ang mga resulta ng pag-aaral sa mga daga at kuneho na may TRILURON™ ay hindi nagmungkahi na 

maaari itong makaapekto sa iyong kakayahang magkaanak o magdulot ng pinsala sa iyong anak kung ikaw ay 

buntis o nagpapasuso,

• Ang TRILURON™ ay hindi pa nasusuri sa mga buntis na kababaihan, o mga babaeng nagpapasuso. Dapat mong 

sabihin sa iyong doktor kung sa tingin mo ay buntis ka, o kung nagpapasuso ka ng isang bata.

• Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng TRILURON™ ay hindi naipakita sa 

mga bata.

MGA POSIBLENG KOMPLIKASYON

Minsan nakikita ang mga side effect kapag ang TRILURON™ ay na-inject sa joint ng tuhod. Maaaring kabilang dito 

ang:

• Mga lokal na palatandaan at sintomas tulad ng pananakit, pamamaga, likido sa kasukasuan, init, o pamumula sa 

lugar ng iniksyon. Karaniwan ang mga sintomas na ito ay nawawala sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng 

pagpapahinga sa iniksyon na tuhod at paglalagay ng yelo dito. Minsan lang naging mas malala at mas matagal 

ang mga pangyayaring ito.

• Napakabihirang mga kaso ng impeksyon sa kasukasuan ng tuhod ay naiulat. Alam ng iyong 

manggagamot na mag-ingat upang maiwasan ang impeksyon kapag nag-inject ng TRILURON™.

• Naiulat ang mga palatandaan at sintomas ng isang reaksiyong alerdyi. Maaaring kabilang dito ang 

pantal, pangangati, pantal, pamumula (namumula); pamamaga ng iyong mukha, dila, o lalamunan; 

kahirapan sa paghinga o paglunok; at kapos sa paghinga. Bago ka ma-inject ng TRILURON™, sabihin 

sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng mga katulad na senyales o sintomas pagkatapos ng pag-

iniksyon ng TRILURON™, iba pang produktong hyaluronan, o mga produkto mula sa mga ibon gaya 

ng mga balahibo, itlog, at manok.

Kung lumitaw ang alinman sa mga sintomas o palatandaan sa itaas pagkatapos kang ma-inject ng TRILURON™, o 

kung mayroon kang anumang iba pang problema, dapat kang tumawag sa iyong doktor.



ANO ANG KAILANGAN MONG GAWIN PAGKATAPOS MAKATANGGAP NG TRILURON™ INJECTION?

Inirerekomenda na iwasan ang mga mabibigat na aktibidad, tulad ng mga high-impact na sports (tulad ng tennis at jogging) o 

matagal na mga aktibidad na nagdadala ng timbang nang humigit-kumulang 48 oras pagkatapos ng iniksyon. Dapat kang makipag-

usap sa iyong doktor tungkol sa naaangkop na oras upang ipagpatuloy ang mga naturang aktibidad.

PAANO Ibinibigay ang TRILURON™?

Bibigyan ka ng iyong doktor ng iniksyon ng TRILURON™ (20 mg/2 mL) sa iyong tuhod. Makakatanggap 

ka ng kabuuang 3 iniksyon (1 sa isang linggo).
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