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OST roztwór wiskoelastyczny *1 amp.strzykawka
 

Cena: 111,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/2ml

Opakowanie 1 amp.-strz.

Postać inj.

Producent TRB CHEMEDICA AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Nazwa:   OST 0,02g/2ml

Opakowanie:  1 ampułkostrzykawka 

Sposób użycia: 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.Uwaga!
Preparat powinien być podawany tylko przez wykwalifikowany personel. Zawartość i zewnętrzna powierzchnia ampułkostrzykawki
pozostaje sterylna tak długo, dopóki sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone.

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

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

Przeciwwskazania:  Ost nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników.

Działania niepożądane: W trakcie stosowania preparatu mogą wystąpić lokalne objawy uboczne jak ból, uczucie ciepła, zaczerwienienie
oraz obrzęk. Zastosowanie okładów z lodu przez pięć do dziesięciu minut zmniejszy częstotliwość wystąpienia tych objawów.

Środki ostrożności: Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na leki. Powinny zostać zachowane
zasadnicze środki ostrożności związane z iniekcją dostawową. Ost powinien być wstrzyknięty dokładnie do przestrzeni stawowej.
Należy unikać iniekcji do naczyń krwionośnych i okolicznych tkanek! Jako, że nie ma doniesień klinicznych dotyczących stosowania
kwasu hialuronowego u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, a także w chorobach zapalnych stawów jak reumatoidalne zapalenie
stawów, leczenie przy pomocy preparatu Ost nie jest polecane w tych przypadkach. Nie używać jeżeli ampułkostrzykawka lub sterylne
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opakowanie są uszkodzone. 

Status: wyrób medyczny leczniczy
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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