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ORTHOVISC INJ.15MG/ML 2ML DOSTAWA OD 0ZŁ
 

cena: 199,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 15 mg/1ml

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 1 amp.-strz.a 2ml

Postać ampułko-strzykawki

Producent Anika Therapeutics

Substancja
czynna

Sól sodowa kwasu hialuronowego

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

ORTHOVISC 15MG/ML 2ML (znany także jako ORTHOVISC PLUS) zmniejsza ból i poprawia sprawność ruchową już po trzech iniekcjach.

Badanie skuteczności hialuronianu sodu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego preparatem ORTHOVISC wykazało
wysoką skuteczność po trzech iniekcjach dostawowych. Ból stawu został znacząco zredukowany i nastąpiła poprawa sprawności (czas
potrzebny do przejścia 50 stóp [15,24 m]).
Korzyści z wiskosuplementacji preparatem ORTHOVISC u pacjentów z umiarkowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego były
mierzone przez okres 27 tygodni.
Profil bezpieczeństwa preparatu ORTHOVISC był zbliżony do obserwowanego u pacjentów otrzymujących placebo, wskazując na to, że
działania niepożądane wiązały się z iniekcją, a nie z wstrzykiwanym materiałem.
Duża masa cząsteczkowa, duża lepkość – optymalna wiskosuplementacja

Normalna maź stawowa charakteryzuje się dużą zawartością hialuronianu o dużej masie cząsteczkowej.
ORTHOVISC zawiera kwas hialuronowy o dużej masie cząsteczkowej w wysokim stężeniu, który zapewnia pierwszorzędną lepkość i
amortyzację, chroniąc w ten sposób stawy.

Wyjątkowa czystość i wyjątkowy profil bezpieczeństwa

Wyjątkowa czystość preparatu ORTHOVISC minimalizuje ryzyko reakcji zapalnych.

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.
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Skuteczność:

Zmniejsza 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

NIE DO WSTRZYKNIĘĆ DOŻYLNYCH.

Wymaganą ilość ORTHOVISC/ORTHOVISC Plus wstrzykuje się powoli do wybranej przestrzeni stawowej przy użyciu jałowej,
jednorazowej, elastycznej igły podskórnej odpowiedniego rozmiaru, zgodnej z normami ISO/ANSI. W przypadku iniekcji do stawu
kolanowego stosuje się zwykle igły rozmiaru 18-21. Ostateczną decyzję dotyczącą doboru igły do danej procedury podejmuje lekarz.
Ilość wstrzykiwanego środka różni się w zależności od wielkości przestrzeni stawowej, nie może jednak przekroczyć 2 ml dla stawu
kolanowego i innych dużych stawów oraz 1ml dla małych stawów. Obowiązkiem lekarza jest ustalenie odpowiedniej ilości środka, aby
nie dopuścić do przepełnienia stawu.

Zalecany reżim to 3 wstrzyknięcia w odstępie jednego tygodnia w każdym cyklu leczenia. Nie stosować więcej niż jednego cyklu leczenia
danego stawu w okresie 6 miesięcy.

Przed wstrzyknięciem ORTHOVISC lub ORTHOVISC Plus należy usunąć ze stawu wszelki wysięk. NIE PRZEPEŁNIAĆ PRZESTRZENI
STAWOWEJ.

Stosowanie i przechowywanie:

ORTHOVISC i ORTHOVISC Plus są sterylnie filtrowane i napełniane techniką aseptyczną. Zawartość strzykawki jest sterylna pod
warunkiem, iż pozostanie nienaruszona. ORTHOVISC i ORTHOVISC Plus należy przechowywać w temperaturze 2 °C do 25 °C, przed
użyciem należy pozostawić środek na 20-45 minut, aby nabrał temperatury pokojowej.

Nie używać, jeżeli wewnętrzne opakowanie (kieszonka) jest otwarte lub uszkodzone.

Do wstrzyknięć dostawowych. przechowywać w temperaturze 2 °C do 25 °C.

Chronić przed zamarznięciem. Nasza Apteka gwarantuje najwyższą jakość preparatu oraz przechowywanie w dostosowanych do
wymagań warunkach.

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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