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OST, 20 mg/2ml, ampułko-strzykawka
 

cena: 117,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/2ml

Opakowanie 1 amp.-strz.

Postać ampułko-strzykawki

Producent TRB Chemedica

Substancja
czynna

Sól sodowa kwasu hialuronowego

Wysyłka 2-3 dni

Opis produktu
 

DARMOWA DOSTAWA. SZYBKA I BEZPIECZNA WYSYŁKA.

PREPARAT POSIADA GWARANCJĘ ORYGINALNOŚCI.

OST jest nowoczesnym preparatem, który został opracowany specjalnie do leczenia osteoarthritis. Jest to roztwór hialuronianu
sodowego podawany dostawowo w cyklu 3 do 5 iniekcji, w odstępach jednego tygodnia każda.

Preparat OST został zaprojektowany dla długotrwałej ulgi w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Skład:

1 ml izotonicznego roztworu zawiera 10,0 mg soli sodowej kwasu hialuronowego oraz chlorek sodu, wodorofosforan sodu,
dwuwodorofosforan sodu, wodę do iniekcji.

Działanie:

Z powodu zawartości kwasu hialuronowego płyn stawowy posiada wiskoelastyczne właściwości. Płyn stawowy jest obecny we
wszystkich stawach maziówkowych, szczególnie w tych narażonych na duże obciążenia, gdzie zapewnia normalny, pozbawiony bólu
ruch stosownie do swoich smarujących i amortyzujących właściwości. Jest także odpowiedzialny za odżywianie chrząstki stawowej. W
chorobach degeneracyjnych stawów, jak choroba zwyrodnieniowa (osteoarthritis), wiskoelastyczne właściwości płynu stawowego
ulegają znacznemu pogorszeniu; w konsekwencji pogarszają się jego smarujące i amortyzujące właściwości. Zwiększa to mechaniczne
obciążenie stawów i destrukcję chrząstki stawowej, co prowadzi do bólu i ograniczonej ruchomości stawu. Uzupełnianie płynu
stawowego poprzez dostawowe iniekcje wysoko oczyszczonego kwasu hialuronowego poprawia jego wiskoelastyczne właściwości. To
z kolei poprawia jego właściwości smarujące i amortyzujące i zmniejsza mechaniczne przeciążenia stawu. Jest regułą utrzymywanie się
działania zmniejszającego ból i poprawy ruchomości stawu przez kilka miesięcy po cyklu 5 iniekcji dostawowych.

Zastosowanie:
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Ból oraz ograniczona ruchomość stawu kolanowego i innych stawów maziówkowych w przebiegu zmian degeneracyjnych i
pourazowych.

Dawkowanie:

3-5 iniekcji do stawu w odstępach jednotygodniowych. Jednocześnie może być leczonych kilka stawów. W zależności od stopnia
zaawansowania choroby korzystny efekt cyklu pięciu iniekcji dostawowych utrzymuje się co najmniej 6 miesięcy. W razie potrzeby
można kurację powtórzyć. W przypadku wysięku w stawie wskazane jest jego zmniejszenie poprzez aspirację, odpoczynek, okład z lodu
i/lub dostawową iniekcję kortykosterydu. Leczenie preparatem Ost może wtedy być rozpoczęte po 2-3 dniach. Zawartość i zewnętrzna
powierzchnia ampułkostrzykawki pozostaje sterylna tak długo, dopóki sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone. Wyciągnąć
ampułkostrzykawkę ze sterylnego opakowania, odkręcić kapturek z końcówki Luer lock, założyć odpowiednią igłę (na przykład 19 do 21
G) i umocować ją przez delikatne przekręcenie. Jeśli są obecne usunąć pęcherzyki powietrza ze strzykawki przed iniekcją. 

Dlaczego Hialuronian?

Hialuronian nadaje płynowi stawowemu jego charakterystyczne wiskoelastyczne właściwości, umożliwiając mu działanie jako smar,
amortyzator wstrząsów i filtr kontrolujący ruchy komórek i dużych cząsteczek wewnątrz stawu. Tworzy powłokę na całej wewnętrznej
powierzchni stawu, która działa jako wiskoelastyczna osłona powierzchni chrząstki stawowej i maziówki ochraniając te struktury przed
mechanicznym uszkodzeniem. Co więcej, chroni chrząstkę i maziówkę przed działaniem wolnych rodników i innych czynników
zapalnych.

Hialuronian tworzy „podstawę” dla agregatów proteoglikanowych, które są niezbędne dla strukturalnej i funkcjonalnej integralności
chrząstki stawowej.

Dodatkowe informacje:

Preparat posiada gwarancję oryginalności. Zakup możliwy bez okazania recepty lekarskiej. 

Nasza apteka gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania oraz transportu zakupionych preparatów. 
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