
Hľadáte účinnú 
a dlhotrvajúcu  
úľavu od bolesti  
pri osteoartróze*?
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1.   Zdravá chrupka:  
Vytvára hladký povrch, 
ktorý kostiam umožňuje 
ľahký vzájomný pohyb.

2.  Zdravá synoviálna 
tekutina:  
Lubrikuje a zaisťuje 
tlmenie nárazov počas 
fyzickej aktivity vďaka 
vysokej koncentrácii 
kyseliny hyalurónovej.

3.  Zdravá kosť: 
Poskytuje pevnosť 
a oporu ostatným 
tkanivám tela.

4.  Porušená chrupka: 
Ak sa úplne opotrebuje, 
kosti o seba môžu 
bolestivo drhnúť.

5.  Synoviálna tekutina 
pri osteoartróze: 
Rozvoj osteoartrózy 
znižuje produkciu 
a kvalitu kyseliny 
hyalurónovej.

6.  Kosť s osteoartrózou 
Rast kostných 
výrastkov (osteofytov).

 

Po odpočinku alebo vstávaní často pociťujem tuhosť v kĺboch.

Mám ťažkosti pri vstávaní zo stoličky, vystupovaní z auta alebo 
pri chôdzi po schodoch.

 

Pre bolesť alebo tuhosť v kĺboch nemôžem vykonávať určité 
aktivity.

 

Zistil(a) som, že svaly pri mojom bolestivom kĺbe nie sú také 
silné ako predtým.

Po záťaži je môj kĺb citlivý alebo boľavý.
 

Pri pohybe pociťujem bolesť v kĺboch.

 

Pri pohybe počujem v kĺboch praskanie.

 

Pokožka okolo môjho kĺbu je červená a opuchnutá.

 

Pre bolesť alebo tuhosť v kĺboch pociťujem stratu koordinácie.

 

Pociťujem bolesť v kĺboch, aj keď nevykonávam aktivitu.

 

Pri pohybe pociťujem v kĺboch vŕzganie.

AKO ZISTÍM, ČI MÁM OSTEOARTRÓZU? 
Toto ochorenie vám môže diagnostikovať lekár. 
Vyplnením otázok pre vlastné hodnotenie uvedených 
nižšie mu však môžete pomôcť lepšie porozumieť 
vašej bolesti.7

ÁNO NIE

Ak sa u vás vyskytuje akýkoľvek z príznakov vyššie, 
mali by ste navštíviť lekára. Čím skôr sa osteoartróza 
diagnostikuje, tým skôr môžu pacienti získať vhodnú liečbu.

Active Healing Through Orthobiologics

Vnútro kĺbu 
s osteo-
artrózou

Zdravý kĺb Kĺb s osteo-
artrózou

Literatúra: 1. DUROLANE [package insert]. Durham, NC: Bioventus LLC; 2017. 2. Balazs EA, Denlinger JL. 
Viscosupplementation: a new concept in the treatment of osteoarthritis. J Rheumatol Suppl. 1993;39:3-9. 
3. Leighton R, Åkermark C, Therrien R, et al. NASHA hyaluronic acid vs. methylprednisolone for knee osteoarthritis: 
a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014;22(1):17-25. 4. Bannuru 
RR, Schmid CH, Kent DM, Vaysbrot EE, Wong JB, McAlindon TE. Comparative effectiveness of pharmacologic 
interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 
2015;162(1):46-54. 5. McGrath AF, McGrath AM, Jessop ZM, et al. A comparison of intra-articular hyaluronic acid 
competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013;2(1):108. doi: 10.4172/2167-
7921.1000108. 6. Krocker D, Matziolis G, Tuischer J, et al. Reduction of arthrosis associated knee pain through a 
single intra-articular injection of synthetic hyaluronic acid. Z Rheumatol. 2006;65(4):327-31. 7. Arthritis Foundation. 
Osteoarthritis. www.arthritis.org/about-arthritis/types/osteoarthritis/. Published 2017. Accessed September 15, 2017. 

*Zhrnutie Indikácií na použitie:
DUROLANE (3 mL): Symptomatická liečba miernej až strednej kolennej alebo bedrovej osteoartrózy. Okrem 
toho bol DUROLANE schválený v EÚ na symptomatickú liečbu spojenú s miernou až strednou osteoartróznou 
bolesťou členka, ramena, lakťa, zápästia, prstov na rukách a nohách.
DUROLANE SJ (1 mL): Symptomatická liečba spojená s miernou až strednou osteoartróznou bolesťou 
členka, ramena, lakťa, zápästia, prstov na rukách a nohách.
DUROLANE aj DUROLANE SJ sú indikované na bolesť po kĺbovej artroskopii pri výskyte osteoartrózy do 
3 mesiacov po procedúre.
Nie sú známe žiadne kontraindikácie.
DUROLANE by ste nemali používať, ak máte infekciu alebo kožné ochorenie v mieste vpichu. DUROLANE 
nebol testovaný na tehotných alebo dojčiacich ženách a deťoch. Medzi riziká patria prechodná bolesť, opuch 
a/alebo tuhosť v mieste vpichu.
Úplné informácie o jeho predpisovaní nájdete v písomnej informácii k výrobku alebo na DUROLANE.com.  

DUROLANE, Bioventus a Bioventus logo sú registrované ochranné značky spoločnosti Bioventus LLC. 
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Úľava od bolesti pri 
osteoartróze po podaní 
jedinej injekcie.1
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ČO JE KYSELINA HYALURÓNOVÁ?

Kyselina hyalurónová je tekutina, ktorá sa prirodzene 
vyskytuje v ľudskom tele. Tvorí dôležitú súčasť 
synoviálnej (kĺbovej) tekutiny. Synoviálna tekutina 
umožňuje kĺbom ľahkú a voľnú pohyblivosť a zároveň 
pohlcuje a tlmí nárazy pôsobiace na kĺb počas dennej 
aktivity. V zdravom kĺbe pomáha kyselina hyalurónová 
chrániť kosti a ďalšie kĺbové tkanivá pred poranením 
a chorobami. 

ČO JE DUROLANE?

DUROLANE je liečba jednorazovou injekciou 
kyseliny hyalurónovej určená na poskytnutie 
účinnej a dlhotrvajúcej úľavy od bolesti, keď trpíte 
osteoartrózou.3-6 

DUROLANE je účinná a trvanlivá  
kyselina hyalurónová, ktorá sa aplikuje  

priamo do kĺbu. 

AKO DUROLANE FUNGUJE?

DUROLANE je kyselina hyalurónová, ktorá pôsobí ako 
mazivo a tlmič nárazov v synoviálnej tekutine. Injekcia 
DUROLANE môže poskytnúť tlmenie vášmu kĺbu 
a zmierniť vaše príznaky.1

AKÉ MÁ DUROLANE VÝHODY?

Už po 2 týždňoch od injekčného podania môže 
DUROLANE zmierniť bolesť kĺbov pri osteoartróze 
a zlepšiť fyzickú aktivitu a kvalitu života pacientov 
s týmto ochorením.2-6 

Niektorým pacientom môže uľaviť od bolesti až na 
12 mesiacov.3 

JE PRE MŇA DUROLANE VHODNÝ?

Ak ste pacient s osteoartrózou a perorálne lieky, 
fyzioterapia ani steroidy vám neposkytujú dostatočnú 
úľavu od bolesti, môže byť pre vás vhodný 
DUROLANE.1 Spýtajte sa svojho lekára na liečbu 
kyselinou hyalurónovou s prípravkom DUROLANE.

EXISTUJÚ PRÍPADY, KEDY BY SA INJEKCIA 
DUROLANE NEMALA PODÁVAŤ?

DUROLANE nesmiete používať, ak máte infekcie 
alebo kožné ochorenie v mieste podania injekcie. 
DUROLANE nebol testovaný u tehotných alebo 
dojčiacich žien ani u detí.1 

Kompletné informácie o indikáciách a kontraindikáciách 
nájdete v príbalovej informácii na adrese 
DUROLANE.com.

Spýtajte sa svojho lekára na DUROLANE 
alebo navštívte DUROLANE.com

DUROLANE je liečba jednorazovou injekciou 
určená na úľavu od bolesti pri osteoartróze.1

ČO JE OSTEOARTRÓZA?

Osteoartróza sa často charakterizuje ako „degeneratívne 
ochorenie kĺbov“, ktoré sa rokmi pomaly rozvíja. 

Časom sa chrupka na povrchu kĺbu poškodí a začne sa 
opotrebúvať. To vedie k vzniku bolesti a tuhosti v kĺbe.

KEĎ TRPÍTE OSTEOARTRÓZOU

Kyselina hyalurónová sa v kĺboch neustále rozkladá 
a postupne nahradzuje.

•  Keď trpíte osteoartrózou, kyselina hyalurónová sa 
zriedi a rýchlejšie sa odbúrava.2 Je to spojené so 
zvýšeným výskytom zápalových procesov, ktoré môžu 
znehodnocovať chrupku vo vašich kĺboch.2 

•  Bolesť spôsobená zápalom obmedzuje pohyb, čo 
následne môže viesť k ďalšiemu poškodzovaniu kĺbu.
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