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Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka 4,8 ml
 

Cena: 599,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 ampułkostrzykawka

Postać Ampułki

Producent BIOVICO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka jest produktem przeznaczonym do wykonywania iniekcji dostawowych
w obrębie małych stawów. Iniekcje dostawowe powinny być przeprowadzane wyłącznie przez doświadczony w tej kwestii personel
medyczny. Pacjent nie może samodzielnie wykorzystywać Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka, gdyż może być to
niebezpieczne i nieefektywne.

Na co jest Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie
dolegliwości bólowych stawów oraz problemu ograniczenia ich ruchomości, które są związane ze zmianami zwyrodnieniowymi, w tym z
osteoporozą. Produkt może być też pomocny w przypadku bólu związanego z ograniczoną ruchomością stawów. Wyrób medyczny w
swoim składzie ma 2,5-procentowy hialuronian sodu, który pozyskiwany jest w specjalnym procesie fermentacji bakteryjnej. Substancja
ta przyczynia się do poprawy lepkości we wnętrzu stawów, poza tym korzystnie wpływa na elastyczność mazi stawowej. Wyrób
medyczny Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka działa zatem smarująco i amortyzująco, zwiększając zakres bezbolesnych
ruchów stawem. Dodatkowo funkcją Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka jest transportowanie substancji odżywczych do
chrząstki stawowej.

W opakowaniu znajduje się jedna ampułkostrzykawka Biolevox HA one 2,5%. W skład żelu znajdującego się wewnątrz
ampułkostrzykawki wchodzi 4,8 ml hialuronianu sodu o stężeniu 2,5% (pochodzenia farmaceutycznego), a także sterylny, izotoniczny i
apirogenny roztwór buforowy o niskim stężeniu fosforanu (pH 7,2). W składzie produktu znajduje się też woda do iniekcji. Wykonywanie
iniekcji dostawowych jest zadaniem lekarza i to lekarz powinien również ustalić, jaki będzie czas trwania leczenia z wykorzystaniem
produktu. Dopuszczalne jest podawanie Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka dostawowo w cyklach 3-5 razy, każdorazowo
zachowując odstęp około 1 tygodnia między kolejnymi iniekcjami. Jedna ampułkostrzykawka Biolevox HA one 2,5% może być
wykorzystana tylko 1 raz u jednego pacjenta w czasie pojedynczej iniekcji. Zazwyczaj efekty stosowania Biolevox HA one 2,5%
utrzymują się u pacjentów minimum 6 miesięcy, jednak w razie konieczności iniekcję dostawową można powtórzyć.

Wyrób medyczny Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest nadwrażliwość pacjenta na jakikolwiek z jego składników. Preparat nie powinien być
stosowany przez pacjentów z septycznym zapaleniem stawów. Nie należy wykonywać iniekcji u osób z dermatozą w miejscu
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planowanego wstrzyknięcia wyrobu medycznego. Biolevox HA one 2,5% x 1 ampułkostrzykawka nie powinien być również stosowany w
przypadku pacjentów, którzy przyjmują inhibitory krzepnięcia krwi. Nie są też dostępne dane dotyczące wykonywania iniekcji
dostawowych pacjentkom w ciąży lub karmiącym piersią, a także dzieciom, dlatego w tych grupach należy unikać stosowania produktu.

Skład
Wśród składników Biolevox HA One znajdziemy:

hialuronian sodu 2,5% pochodzenia fermentacyjnego;
sterylny, izotoniczny i apirogenny roztwór buforowy o niskim stężeniu fosforanu pH 7,2;
woda do inhalacji.

1 ml roztworu zawiera:

hialuronian sodu 25,000 mg;
NaCL 0,9% 8,500 mg;
dwusodowy wodorofosforan 0,563 mg;
sodowy dwuwodorofosforan 0,045 mg;
woda do iniekcji.

Wskazania i działanie
Biolevox HA One to kwas hialuronowy pozyskiwany podczas fermentacji bakteryjnej, dostępny w formie żelu dostawowego o stężeniu
2,5%, zamkniętego w ampułkostrzykawce o pojemności 4,8 ml. Wyrób medyczny stosowany jest w celu łagodzenia dolegliwości
bólowych, które uniemożliwiają pacjentom wykonywanie codziennych czynności. Kwas hialuronowy zawarty w Biolevox HA One
wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu lepkości i elastyczności mazi stawowej. Jego właściwości smarujące i amortyzujące
przekładają się na utrzymanie bezbolesnego, fizjologicznego ruchu w stawie, a także zaopatrywanie chrząstki stawowej w niezbędne
substancje odżywcze.

Wstrzykiwanie Biolevox HA One pomaga w uzupełnieniu mazi stawowej, co przyczynia się do lepszej jej elastyczności i zmniejszenia
poziomu odczuwalnego bólu, który powstaje w wyniku degeneracji chrząstki stawowej. Wskazaniem do stosowania Biolevox HA One są:

uszkodzenia stawu w wyniku jego urazu lub choroby zwyrodnieniowej, w tym m.in. osteoartozy;
dolegliwości bólowe związane z ograniczeniem ruchomości stawów.

Stosowanie
Biolevox HA One to wyrób medyczny przeznaczony do iniekcji dostawowej, którą wykonywać może wyłącznie lekarz. Lekarz ustala
także czas trwania leczenia preparatem Biolevox HA One. Efekty leczenia utrzymują się przez co najmniej 6 miesięcy, a cykl leczenia
można powtórzyć w razie potrzeby.

Przed iniekcją należy zdezynfekować skórę w miejscu wstrzyknięcia, a następnie wyciągnąć nową, czystą ampułkostrzykawkę z
opakowania, usunąć zacisk Luer-lock ze strzykawki i nakręcić na nią odpowiednią, wysterylizowaną igłę (19 lub 21G). Przed wykonaniem
iniekcji należy usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza widoczne w igle. W sytuacji wysięku śródstawowego zaleca się jego usunięcie
przed samym zastrzykiem.

Biolevox HA One może być podawany dostawowo w cyklu 3-5 razy, w odstępach tygodniowych pomiędzy poszczególnymi iniekcjami (o
ile lekarz nie zaleci inaczej). Jedna ampułkostrzykawka Biolevox HA One przeznaczona jest do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta
w jednym czasie aplikacji.

Przeciwwskazania
Biolevox HA One to wyrób medyczny, który nie powinien być stosowany u osób:

u których została stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu;
z septycznym zapaleniem stawów;
z dermatozą w miejscu planowanej iniekcji,
przyjmujących inhibitory krzepnięcia, np. Marcumar (fenprokumon).

Nie istnieją dostępne dane na temat stosowania Biolevox HA One w ciąży, podczas karmienia dzieci oraz u dzieci, dlatego też nie zaleca
się podawania preparatu tym grupom pacjentów.

Przechowywanie
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Biolevox HA One należy przechowywać w temperaturze od 2-25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed
wstrząsami.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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