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Synocrom 10 mg/1ml (1%) x 1 ampułkostrzykawka po 2 ml
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 ampułkostrzykawka

Postać Ampułki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Skład
Hialuronian sodu, kwas cytrynowy, wodorofosforan dwusodowy, chlorek sodu, woda do iniekcji.

Wskazania i działanie

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do wykonywania iniekcji w stawy maziówkowe (kolanowy, biodrowy,
skokowo-goleniowy, barkowy) u ludzi w celu przywrócenia naturalnej wiskoelastyczności maziówek stawowych. Jest on
wskazany w leczeniu bólu i ograniczonej ruchomości stawu powstałych w wyniku zmian zwyrodnieniowych lub urazów w
obrębie stawu maziówkowego (osteoartroza).
Produkt stanowi sterylny, izotoniczny, wiskoelastyczny roztwór do stosowania wewnatrzstawowego w formie gotowej do użycia
strzykawki. Jedna gotowa do użycia strzykawka zawiera 2 ml roztworu. 1 ml produktu zawiera 10 mg (1%) hialuronianu sodu,
chlorek sodu, wodorofosforan sodu, kwas cytrynowy i wodę do iniekcji.
Produkt jest sterylny i przeznaczony jedynie do jednorazowego użytku. Produkt jest sterylizowany para wodną w blistrze.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Gotową do użycia strzykawkę należy wyjąć ze sterylnego opakowania, zdjąć gumową zatyczkę z nasadki typu Luer-Lock, przekręcając ją
delikatnie, a następnie podłączyć odpowiednią kaniulę i zablokować ją, przekręcając ostrożnie. W zależności od wielkości stawu można
podać wewnątrzstawowo maksymalnie 2 ml produktu. W przypadku stawu kolanowego zaleca się 3 do 5 iniekcji z zachowaniem
tygodniowych odstępów. W przypadku stawu biodrowego, skokowo-goleniowego i barkowego ilość iniekcji może wynosić od 1 do 5.
Leczenie można prowadzić na kilku stawach jednocześnie. Cykle leczenia można powtarzać. Po zastosowaniu produktu zaleca się
przyłożenie zimnego kompresu w miejscu leczenia na 5-10 minut, aby zapobiec powstawaniu bólu i obrzęku.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

