hyaluronová kyselina, stabilizovaná jednorázová injekce

DUROLANE® 60 mg / 3 ml
DUROLANE® SJ 20 mg / 1 ml
stabilizovaná jednorázová injekce kyseliny hyaluronové

Přináší silnou a dlouhotrvající úlevu
od bolesti při osteoartróze
•

Obsahuje stabilizovanou kyselinu hyaluronovou – NASHA.

•

Vyroben pomocí technologie, která využívá bakteriální fermentaci pro dosažení nejvyššího stupně
čistoty přirozené kyseliny hyaluronové, která je jen minimálně modifikována cross-linky = výborná
snášenlivost.

•

Díky unikátní technologii přirozené stabilizace má nejdelší biologický poločas – 32 dnů (4 a více
násobně delší než jiné přípravky) – mimořádně dlouhé setrvání v kloubní štěrbině = déle trvající
úleva od bolesti.

•

Extrémně vysoká molekulární hmotnost 1013 Da.

•

Déletrvající analgetický efekt v porovnání s kortikosteroidy (například MPA1)
= 9 měsíců vs. 18 týdnů, některé studie3 potvrzují analgetický efekt trvající až 12 měsíců.

•

Klinicky ověřená data o účinnosti a bezpečnosti.

Shrnutí indikací:
DUROLANE® (3 ml): Symptomatická léčba mírné až středně závažné osteoartrózy kolene nebo kyčle, pro symptomatickou léčbu spojenou
s mírnou až středně těžkou bolestí osteoartrózy v oblasti kotníku, ramena, lokte, zápěstí, prstů na rukou a na nohou.
DUROLANE SJ (1 ml): Symptomatická léčba lehké až střední osteoartritické bolesti kotníků, loktů, zápěstí, prstů na rukou a na nohou.
DUROLANE i DUROLANE SJ jsou též indikovány při bolesti po artroskopii za přítomnosti osteoartritidy v rámci 3 měsíců od procedury.
Žádné vedlejší účinky nejsou známy.

DUROLANE, Bioventus a logo Bioventus jsou registrovanými obchodními značkami Bioventus LLC.
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hyaluronová kyselina, stabilizovaná jednorázová injekce

Unikátní přípravek pro léčbu osteoartritidy
Proč má DUROLANE® tak silný – silný a dlouhotrvající účinek?
Vlastnosti kyseliny hyaluronové

DUROLANE®

Molekulární hmotnost

10 Dalton

Nitrokloubní rezidenční doba

32 dnů

Koncentrace

Vysoká (20 mg / 1 ml)

Úroveň modifikace

Nízká (≤ 1 %)

Zdroj produkce

Bakteriální fermentace

Rozsah indikací

Velké a malé synoviální klouby

Počet injekcí/terapií

1

13

Nová výše úhrady od 1. 12. 2019
DUROLANE® 60 mg / 3 ml – částečně hrazen zdravotní
pojišťovnou – 1 aplikace do 1 kolenního kloubu / 6 měsíců
Kód SÚKL

Max. cena lékárny (Kč)
včetně DPH

Úhrada VZP (Kč)

Spoluúčast pacienta (Kč)

5005393

3 071,60

1 535,80

1 535,80

Preskripční omezení: Ortoped, revmatolog

DUROLANE® SJ 20 mg / 1 ml – není hrazen zdravotní pojišťovnou.
PDK kód

Doporučená cena lékárny (Kč)
včetně DPH

Úhrada VZP (Kč)

Spoluúčast pacienta (Kč)

3967867

2 300,00

0

2 300,00
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Shrnutí indikací:
DUROLANE (3 ml): Symptomatická léčba lehké až střední osteoartritické bolesti kolen a kyčlí. Kromě toho je DUROLANE indikován
pro symptomatickou léčbu lehké až střední osteoartritické bolesti kotníků, ramenou, loktů, zápěstí, prstů na rukou a na nohou.
DUROLANE SJ (1 ml): Symptomatická léčba lehké až střední osteoartritické bolesti kotníků, loktů, zápěstí, prstů na rukou a na nohou.
DUROLANE i DUROLANE SJ jsou též indikovány při bolesti po artroskopii za přítomnosti osteoartritidy v rámci 3 měsíců od procedury.
Žádné vedlejší účinky nejsou známy.
DUROLANE, Bioventus a logo Bioventus jsou registrovanými obchodními značkami Bioventus LLC.
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Neměli byste užívat DUROLANE v případě, že v místě zavedení injekce trpíte infekcí nebo kožní
chorobou. DUROLANE nebyl testován na těhotných ani kojících ženách, ani na dětech. Mezi rizika
mohou patřit krátkodobá bolest, svědění anebo ztuhlost v místě zavedení injekce.
Kompletní informace k předepisování je k dispozici na obalu produktu nebo na www.durolane.com.

www.InjekceDoKloubu.cz
Distribuce v ČR: LERAM pharmaceuticals s.r.o.
náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno
www.leram-pharma.cz

Zastoupení pro ČR a SK: Aqvitox Technology s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovensko
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