HVORDAN VET JEG OM JEG HAR ARTROSE?

Inni et
ledd med
artrose

Legen din kan gi deg denne diagnosen, men du kan
selv bidra til å få en bedre forståelse av smertene
ved å svare på spørsmålene under.7
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Jeg synes ofte jeg er stiv i leddene etter at jeg har hvilt,
eller når jeg våkner.
Jeg får ømme eller såre ledd ved overbelastning.

Normalt ledd
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Ledd med
artrose

Jeg kjenner smerter i leddene når jeg beveger meg.
Jeg kjenner smerter i leddene også når jeg ikke er aktiv.
Jeg har problemer med å reise meg fra stolen, gå ut av bilen
og gå opp og ned trappene.
Jeg hører en knasende lyd i leddene når jeg beveger meg.
Jeg får en knirkende følelse i leddene når jeg beveger meg.

Ser du etter
effektiv og
langvarig
smertelindring
av artrose*?

Området rundt leddet er rødt og hovent.

1. Normalt bruskvev:
Gir en jevn overflate slik
at bein lett beveger seg
mot hverandre
2. Normal leddvæske:
Smører og gir
støtdemping under
aktivitet på grunn av
høy konsentrasjon
av hyaluronsyre
3. Normalt beinvev:
Gir styrke og støtte til
kroppens vev

4. Erodert bruskvev:
Hvis bruskvevet blir
helt slitt bort, kan bein
skrape smertefullt
mot hverandre
5. Leddvæske ved
artrose:
Artrose fører til
redusert produksjon
av hyaluronsyre, samt
dårligere kvlaitet på
hyaluronsyren som blir
produsert.
6. Beinvev ved artrose:
Sporeformede tagger av
beinvev (osteofytter)

Jeg kan ikke utføre eller glede meg over bestemte aktiviteter
på grunn av smerter eller stivhet i leddene.
Jeg føler meg mindre koordinert på grunn av smerter eller
stivhet i leddene.
Jeg har lagt merke til at musklene i nærheten av det
smertefulle leddet ikke er så sterke som de pleide å være.

Oppsøk lege hvis noen av de ovennevnte påstandene er
aktuelle for deg. Jo tidligere en artrosediagnose blir gitt,
desto raskere kan pasientene få riktig behandling.
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*Sammendrag av indikasjoner for bruk:
DUROLANE (3 ml): Symptomatisk behandling av mild til moderat artrose i kne eller hofte. I tillegg har
DUROLANE blitt godkjent i EU for symptomatisk behandling av mild til moderat artrosesmerte i ankel,
skulder, albue, håndledd, fingre og tær.
DUROLANE SJ (1 ml): Symptomatisk behandling av milde til moderate artrosesmerter i ankel, albue,
håndledd, fingre og tær.
Både DUROLANE og DUROLANE SJ er også indisert for smerte som følge av leddartroskopi ved
tilstedeværelse av artrose innenfor 3 måneder etter prosedyren.
Det er ingen kjente kontraindikasjoner.
Du skal ikke bruke DUROLANE hvis du har infeksjoner eller en hudsykdom på injeksjonsstedet. DUROLANE
har ikke blitt testet på barn eller på gravide eller ammende kvinner. Risikoer kan omfatte forbigående smerte,
hevelse og/eller stivhet på injeksjonsstedet.
Fullstendig forskrivningsinformasjon finnes i produktdokumentasjonen eller på DUROLANE.com.
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Active Healing Through Orthobiologics

Ta en enkeltinjeksjonsbehandling for å lindre
smertefull artrose.1

DUROLANE er en enkeltinjeksjonsbehandling
utviklet for å lindre artrosesmerter.1
HVA ER ARTROSE?
Artrose kalles ofte "degenerativ leddsykdom" og utvikler
seg vanligvis sakte over tid.
Gradvis begynner brusk på overflaten av leddet å bli
skadet og slites bort. Dette fører til smerter og stivhet
i leddet.

NÅR DU HAR ARTROSE
Hyaluronsyre i leddene dine brytes kontinuerlig ned og
erstattes over tid.
•N
 år du har artrose, blir hyaluronsyren fortynnet og
brytes ned raskere.2 Dette er forbundet med økt
betennelsesaktivitet, som kan bryte ned brusken
i leddene.2
•S
 merten du får av betennelsen begrenser bevegelse,
noe som igjen kan føre til ytterligere forverring
av leddet.

HVA ER HYALURONSYRE?

HVORDAN VIRKER DUROLANE?

Hyaluronsyre er væske som finnes naturlig i kroppen.
Det er en viktig komponent i leddvæsken. Leddvæsken
gjør det mulig for leddene å bevege seg lett og fritt
samtidig som de absorberer støt som oppleves gjennom
daglig aktivitet. I et sunt ledd bidrar hyaluronsyren
til å beskytte beinvev og annet leddvev mot skade
og sykdom.

DUROLANE er hyaluronsyre som fungerer som
et smøremiddel og en støtdemper i leddvæsken.
En DUROLANE-injeksjon kan bidra til å beskytte leddet
og behandle symptomene dine.1

HVA ER DUROLANE?
DUROLANE er en enkeltinjeksjonsbehandling med
hyaluronsyre som skal gi kraftig og varig smertelindring
når du har smerter på grunn av artrose.3–6

HVA ER FORDELENE MED DUROLANE?
Så raskt som 2 uker etter en injeksjon kan DUROLANE
redusere artrosesmerter og forbedre fysisk aktivitet og
livskvalitet for artrosepasienter.2–6
Enkelte pasienter får smertelindring som varer i opptil
12 måneder.3

ER DUROLANE RIKTIG FOR MEG?

DUROLANE er en kraftig og varig
hyaluronsyre som injiseres direkte i leddet.

Hvis du er en artrosepasient som ikke får nok
smertelindring med tabletter, fysioterapi eller
steroider, kan DUROLANE være et riktig valg for deg.1
Snakk med legen din om hyaluronsyrebehandling
med DUROLANE.

ER DET NOEN GRUNN TIL AT JEG IKKE KAN FÅ
EN DUROLANE-INJEKSJON?
Du skal ikke bruke DUROLANE hvis du har infeksjoner
eller en hudsykdom på injeksjonsstedet. DUROLANE
er ikke testet hos barn, gravide eller ammende kvinner.1
All informasjon om indikasjoner og kontraindikasjoner
er angitt i produktmerkingen på DUROLANE.com.

Spør legen din om DUROLANE, eller gå
til www.DUROLANE.com

