
Szukasz skutecznego  
sposobu na 
długotrwałe 
złagodzenie bólu 
spowodowanego 
chorobą 
zwyrodnieniową 
stawów*?
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1.���Zdrowa�chrząstka:  
Gładka powierzchnia 
umożliwia swobodne 
przemieszczanie się 
kości względem siebie.

2.��Płyn�maziowy�
w�zdrowym�stawie:  
Dzięki wysokiemu 
stężeniu kwasu 
hialuronowego 
amortyzuje i nawilża 
staw podczas ruchu.

3.��Zdrowa�kość: 
Stanowi wzmocnienie 
i wsparcie dla tkanek 
ciała.

4.��Stan�chorobowy�
chrząstki: 
Całkowite zużycie. 
Kości mogą się o siebie 
boleśnie ocierać.

5.��Płyn�maziowy�
w�chorobie�
zwyrodnieniowej�
stawów: 
Choroba 
zwyrodnieniowa 
stawów prowadzi 
do zmniejszenia 
wytwarzania kwasu 
hialuronowego i jego 
niskiej jakości.

6.��Kość�w�chorobie�
zwyrodnieniowej�
stawów: 
Powstawanie 
tzw. wyrośli kostnych 
(osteofitów).

 

Często po odpoczynku lub obudzeniu czuję sztywność 
w stawach

Mam trudności z wysiadaniem z samochodu, wstawaniem 
z krzesła lub podczas chodzenia po schodach

 

Ze względu na ból lub sztywność stawów nie mogę wykonywać 
niektórych czynności lub ich wykonywanie jest niekomfortowe

 

Wydaje mi się, że mięśnie w okolicach bolącego stawu nie są 
tak silne jak kiedyś

Moje stawy są wrażliwe lub obolałe po intensywnej aktywności
 

Podczas ruchu czuję ból w stawach

 

Podczas ruchu słyszę trzeszczenie w stawach

 

Obszar w okolicy stawu jest zaczerwieniony i napuchnięty

 

Ze względu na ból lub sztywność stawów czuję mniejszą 
koordynację

 

Czuję ból w stawach nawet wtedy, gdy się nie ruszam

 

Podczas ruchu czuję chrzęszczenie w stawach

JAK ROZPOZNAĆ CHOROBĘ 
ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW? 
Diagnozę może postawić lekarz, ale by lepiej zrozumieć 
przyczyny bólu, warto wypełnić poniższy kwestionariusz.7

TAK NIE

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń jest prawdziwe, 
należy skontaktować się z lekarzem. Szybkie zdiagnozowanie 
choroby zwyrodnieniowej stawów pozwala wcześniej 
rozpocząć prawidłowe leczenie.

Active Healing Through Orthobiologics

Wnętrze 
stawu 
objętego 
zwyrod-
nieniem

Zdrowy staw Staw objęty 
zwyrod-
nieniem
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*Streszczenie�wskazań�użycia
DUROLANE�(3�mL):�leczenie objawowe łagodnej i umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego i biodrowego. Preparat DUROLANE został zatwierdzony na terenie UE do leczenia objawowego 
łagodnego i umiarkowanego bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego, barkowego, 
łokciowego, nadgarstkowego oraz stawów międzypaliczkowych palców rąk, nóg.
DUROLANE�SJ�(1�mL):�leczenie objawowe łagodnego i umiarkowanego bólu związanego z chorobą 
zwyrodnieniową stawu skokowego, łokciowego, nadgarstkowego oraz stawów międzypaliczkowych palców 
rąk, nóg. 
Zarówno preparat DUROLANE, jak i preparat DUROLANE SJ są także wskazane w leczeniu bólu po 
artroskopii w obecności choroby zwyrodnieniowej stawu w ciągu 3 miesięcy po zabiegu.
Brak znanych przeciwwskazań. 
Do zagrożeń mogą należeć: przemijający ból, obrzęk i/lub sztywność w miejscu iniekcji. Pełną informację 
dotyczącą produktu można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania, na stronie DUROLANE.com.  
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CZYM JEST KWAS HIALURONOWY?

Kwas hialuronowy to płyn naturalnie występujący 
w organizmie człowieka. Jest istotnym składnikiem 
płynu maziowego (płynu stawowego). Płyn maziowy 
zapewnia łatwe i swobodne poruszanie się stawów, a 
także pełni funkcję ich amortyzatora. W zdrowym stawie 
kwas hialuronowy pomaga chronić kości i inne tkanki 
stawu przed uszkodzeniami i chorobami. 

CO TO JEST DUROLANE?

Preparat DUROLANE to jednoiniekcyjna terapia 
opracowana pod kątem uzyskania efektywnego 
i długotrwałego łagodzenia dolegliwości bólowych 
będących następstwem choroby zwyrodnieniowej 
stawów.3-6 

DUROLANE to skuteczny kwas 
hialuronowy o długotrwałym działaniu 
wstrzykiwany bezpośrednio do stawu. 

JAK DZIAŁA DUROLANE?

Preparat DUROLANE zawiera kwas hialuronowy, który 
„smaruje” powierzchnie kości i amortyzuje wstrząsy, 
na które narażony jest staw (jest składnikiem płynu 
maziowego). Wstrzyknięcie preparatu DUROLANE 
pomaga zamortyzować staw i złagodzić objawy choroby.1

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ ZE STOSOWANIA 
PREPARATU DUROLANE?

Już 2 tygodnie po wstrzyknięciu preparat DUROLANE 
może złagodzić ból stawów wynikający z choroby 
zwyrodnieniowej i poprawić aktywność fizyczną oraz 
jakość życia pacjentów.2-6 

U niektórych pacjentów efekt złagodzenia bólu może 
trwać do 12 miesięcy.3 

CZY PREPARAT DUROLANE JEST DLA MNIE 
ODPOWIEDNI?

W przypadku pacjentów, u których leki doustne, 
fizjoterapia lub leczenie sterydami nie przynoszą 
efektu w postaci wystarczającego złagodzenia 
bólu, odpowiednim środkiem może być preparat 
DUROLANE.1 Terapię kwasem hialuronowym w postaci 
preparatu DUROLANE należy omówić z lekarzem.

CZY ISTNIEJĄ PRZECIWWSKAZANIA DO 
PRZYJMOWANIA PREPARATU DUROLANE?

Preparatu DUROLANE nie wolno stosować w przypadku 
infekcji lub zmian skórnych w miejscu wkłucia. Preparat 
DUROLANE nie został przetestowany w odniesieniu do 
dzieci i kobiet w ciąży lub kobiet karmiący.1 

Pełne informacje o wskazaniach i przeciwwskazaniach 
można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania 
oraz na stronie DUROLANE.com.

Zapytaj�lekarza�o�preparat�DUROLANE�lub�
odwiedź�stronę�DUROLANE.com

DUROLANE to podawany jednorazowo 
środek opracowany w celu złagodzenia bólu 
wynikającego z choroby zwyrodnieniowej stawów.1

CZYM JEST CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW?

Osteoartroza często jest określana mianem „choroby 
zwyrodnieniowej stawów”, której rozwój zwykle trwa przez 
długi czas. 

Chrząstka na powierzchni stawu zaczyna stopniowo 
ulegać uszkodzeniu i zużyciu. Skutkuje to bólem oraz 
sztywnością stawu.

SKUTKI CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Kwas hialuronowy (HA) obecny w stawach jest stale 
rozkładany i zastępowany.

•  W wyniku choroby zwyrodnieniowej stawów następuje 
rozcieńczenie i szybszy rozpad kwasu hialuronowego.2 
Jest to spowodowane nasilonymi procesami zapalnymi, 
które mogą doprowadzić do degeneracji chrząstki 
w stawach.2 

•  Ból będący następstwem stanu zapalnego ogranicza 
ruchomość stawu, co prowadzi do jego dalszej 
degeneracji.


