Osteoartróza
Vlastné hodnotenie

kyselina hyalurónová, stabilizovaná, jedna injekcia

Môžete trpieť osteoartrózou a ani o tom nemusíte vedieť. Ak sa na vás vzťahuje
niektoré z nižšie uvedených tvrdení, porozprávajte sa so svojím lekárom.
Keď oddychujem, bolesť v mojom kĺbe je:
O mierna

O stredná

O závažná

Keď sa pohybujem, bolesť v mojom kĺbe je:
O mierna
O stredná
O závažná
Keď sa zobudím alebo oddychujem, môj kĺb:
O nie je stuhnutý
O je trochu stuhnutý

O je veľmi stuhnutý

Po činnosti je môj kĺb:
O slabý
O boľavý

O červený

O opuchnutý

Vizuálna analógová stupnica
Ktorá úroveň v súčasnosti najlepšie vystihuje vašu bolesť?
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žiadna bolesť
stredná bolesť
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najhoršia
predstaviteľná bolesť

Opíšte svoje obmedzenia
Kvôli osteoartróze sú moje (každodenné) činnosti obmedzené:
O niekedy
O pravidelne
O často
Príklady činností, pri ktorých sa cítim obmedzený/-á, sú:
(napríklad chôdza po schodoch, športovanie, vstávanie zo stoličky a podobne) ____________________________________________
Opíšte, čo ste vyskúšali
Už som vyskúšal/-a:
O zníženie telesnej hmotnosti a/alebo cvičenie
O perorálne lieky proti bolesti (paracetamol a/alebo NSAID (nesteroidné protizápalové lieky))
O fyzioterapiu
Opíšte svoje ciele ohľadom zlepšenia počas dňa
Môj hlavný cieľ týkajúci sa ďalšieho kroku mojej liečby je:
O úľava od bolesti
O menšia stuhnutosť
O zvýšená pohyblivosť
Opíšte povahu alebo výhody ďalšej liečby, ktoré sú pre vás dôležité
Moja liečba by mala:
O byť bezpečná s malým množstvom nežiaducich účinkov
O zabezpečiť trvajúcu úľavu od bolesti
O zlepšiť moju pohyblivosť

Súhrn indikácií na použitie:
DUROLANE (3 ml): Symptomatická liečba miernej až stredne ťažkej osteoartrózy kolena alebo bedrového kĺbu. DUROLANE bol okrem toho schválený
na symptomatickú liečbu spojenú s mierne až stredne ťažkou bolesťou asociovanou s osteoartrózou členka, ramena, lakťa, zápästia a prstov na rukách
a nohách v EÚ.
DUROLANE SJ (1 ml): Symptomatická liečba spojená s mierne až stredne ťažkou bolesťou asociovanou s osteoartrózou členka, lakťa, zápästia
a prstov na rukách a nohách. DUROLANE a DUROLANE SJ sú určené aj na liečbu bolesti po artroskopii kĺbu v prítomnosti osteoartrózy do 3 mesiacov
od zákroku.
Žiadne kontraindikácie nie sú známe.
DUROLANE nesmiete používať, ak máte infekcie alebo kožné ochorenie v mieste podania injekcie. DUROLANE nebol testovaný u detí ani tehotných
alebo dojčiacich žien. Riziká môžu zahŕňať prechodnú bolesť, opuch a/alebo stuhnutie v mieste podania injekcie.
Úplné informácie týkajúce sa predpisovania nájdete na označení produktu alebo na webovej stránke www.durolane.com.
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