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Suplasyn 20 mg/2 ml ampułkostrzykawka 1 szt
 

Cena: 112,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Ampułki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Suplasyn 20 mg/2 ml ampułkostrzykawka to preparat gotowy do iniekcji dostawowej, który w składzie zawiera
roztwór kwasu hialuronowego o określonej długości łańcucha cząsteczek. Iniekcje dostawowe mogą być wykonywane wyłącznie przez
przeszkolony personel medyczny, w warunkach odpowiednich i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Na co jest Suplasyn 20 mg/2 ml ampułkostrzykawka? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest objawowe leczenie
choroby zwyrodnieniowej stawów. Produkt może być pomocny w przypadku sportowców, których wzmożona aktywność fizyczna jest
mocno obciążająca dla stawów. Polecany jest również osobom starszym, gdyż z wiekiem kondycja stawów pogarsza się. Preparat może
być stosowany w formie iniekcji do przestrzeni stawowej, co ma na celu poprawę objętości i właściwości mazi stawowej, w tym w
szczególności poprawę jej elastyczności oraz lepkości. W konsekwencji wyrób medyczny Suplasyn 20 mg/2 ml
ampułkostrzykawka sprawia, że poprawie ulega ruchomość stawu, a także jego amortyzacja i funkcjonalność. W konsekwencji
dolegliwości bólowe związane ze stawami maleją, a zakres ruchów powiększa się. Iniekcje Suplasyn 20 mg/2 ml dodatkowo sprawiają,
że proces zużywania chrząstki stawowej spowalnia, poza tym wyrób medyczny przyczynia się do jej regeneracji.

W opakowaniu znajduje się 1 ampułkostrzykawka Suplasyn 20 mg/2 ml. W skład zawartości każdej ampułkostrzykawki wchodzi
sterylny roztwór kwasu hialuronowego. Znajdujący się w wyrobie kwas hialuronowy ma określoną wagę molekularną i wyróżnia się
wysokim stopniem oczyszczenia. Uzyskiwany jest w procesie fermentacji. Kwas hialuronowy stanowi naturalny składnik mazi stawowej,
więc jego odpowiedni poziom ważny jest dla prawidłowego funkcjonowania stawu. Odpowiada za prawidłową konsystencję mazi
stawowej oraz jej właściwości, przez co w odpowiednich ilościach spowalnia procesy zużywania się stawu. Wyrób medyczny Suplasyn
20 mg/2 ml ampułkostrzykawka należy wykorzystać wyłącznie do iniekcji bezpośrednich do przestrzeni dostawowej. To lekarz powinien
wykonać iniekcję i to on powinien ustalić częstotliwość iniekcji oraz dawkowanie. Suplasyn 20 mg/2 ml ampułkostrzykawka zazwyczaj
stosuje się w postaci 1 iniekcji na tydzień przez 3 tygodnie. Dawki należy dobrać do potrzeb i stanu stawów, jednak nie należy
przekraczać 6 zastrzyków. Po iniekcji dostawowej pacjent powinien odpoczywać przez przynajmniej 24 godziny, aby nie obciążać stawu
– po tym czasie stopniowo można wracać do wcześniejszych aktywności.

Nie każdy pacjent może mieć wykonywane iniekcje dostawowe z wykorzystaniem ampułkostrzykawki Suplasyn 20 mg/2 ml. 
Przeciwwskazaniem do korzystania z tego wyrobu medycznego jest między innymi nadwrażliwość na choć jeden ze składników
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produktu. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany przez pacjentów z zapaleniem stawu. Nie ma poza tym klinicznych danych
dotyczących stosowania produktu u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią, dlatego w tych grupach należy unikać stosowania
wyrobu medycznego.

Skład
Sól sodowa kwasu hialuronowego 20 mg, substancje pomocnicze.

Roztwór wiskoelastyczny o określonej wadze molekularnej oczyszczonego kwasu hialuronowego, uzyskanego w procesie fermentacji.
Substancją czynną preparatu Suplasyn  jest kwas hialuronowy o wysokim stopniu oczyszczenia oraz o określonej długości łańcucha
cząsteczek.

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