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Orthovisc x 1 ampułkostrzykawka 2 ml
 

Cena: 235,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 ampułkostrzykawka

Postać Ampułki

Producent ANIKA THERAPEUTICS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

ORTHOVISC® zmniejsza ból i poprawia sprawność ruchową już po trzech iniekcjach.
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest wieloobjawową chorobą charakteryzującą się degeneracją chrząstki. Wskaźniki
chorobowości i zapadalności są ściśle związane z wiekiem, płcią i stężeniem hialuronianu w surowicy. W związku z wydłużeniem
się długości życia populacji krajów Europy Zachodniej i USA liczba przypadków choroby zwyrodnieniowej stawów będzie
znacząco się zwiększać. Orthovisc® jest lekiem, który zmniejsza ból stawów i poprawia ich ruchomość przez znaczne
zmniejszenie bólu towarzyszącego zapaleniu stawu kolanowego.
Orthovisc® w sposób naturalny uzupełnia maź stawową, która jest odpowiedzialna za smarowanie i amortyzowanie miejsc
objętych chorobą zwyrodnieniową stawów. Dzięki temu terapia Orthovisc® przynosi długotrwały efekt przeciwbólowy praz
zabezpiecza chrząstkę stawową przed jej dalszą degradacją.
Podstawową i natychmiastową korzyścią z wiskosuplementacji Orthovisc® jest uzupełnienie mazi stawowej. Jej celem jest
poprawa wiskoelastyczności mazi stawowej, co pozwala jej działać jako lepki środek smarujący lub materiał zapewniający
elastyczność w różnych warunkach i przy różnych naprężeniach mechanicznych. Wstrzyknięcie Orthovisc® do przestrzeni
stawowej zmniejsza ból i poprawia sprawność ruchową poddanego zabiegowi stawu.
ORTHOVISC® zawiera kwas hialuronowy o dużej masie cząsteczkowej w wysokim stężeniu, który zapewnia pierwszorzędną
lepkość i amortyzację, chroniąc w ten sposób stawy.
Wyjątkowa czystość preparatu ORTHOVISC® minimalizuje ryzyko reakcji zapalnych.
Nie odnotowano ani jednej reakcji pseudoseptycznej na ORTHOVISC®. ORTHOVISC® wytwarzany jest z ultraczystego
hialuronianu pochodzenia niezwierzęcego i został zaakceptowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).
Udowodniono, że wiskosuplementacja kwasem hialuronowym jest bezpiecznym sposobem leczenia miejscowego choroby
zwyrodnieniowej stawów, któremu towarzyszą minimalne działania niepożądane. NLPZ i środki przeciwbólowe mogą wiązać się
z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Mogłyby również spowodować postępujące uszkodzenie
stawu wynikające z tego, że wpływając na zmniejszeniu bólu spowodowanego obciążeniem, nie dają jednocześnie dodatkowych
efektów w postaci zwiększenia lepkości.
Skuteczność:
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mniejsza ból stawu,
poprawia sprawność ruchową pacjenta,
przynosi efekty już po 3 wstrzyknięciach w cyklu leczenia,
długotrwała skuteczność.

Najlepsze właściwości:
wysokie stężenie kwasu hialuronowego (15 mg/ml),
idealna masa cząsteczkowa – średnio 1,9 × 106daltonów,
optymalna lepkość dynamiczna zapewnia dowiedzioną elastyczność mazi stawowej.

Bezpieczeństwo:
wysoki stopień czystości,
brak reakcji pseudoseptycznych, przy ponad 1 mln iniekcji na całym świecie,
wytwarzanie w procesie fermentacji eliminuje ryzyko reakcji alergicznych na białka zwierzęce.

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