
A CINGAL® INJEKCIÓ ELŐNYEI 

• Gyors és tartós fájdalomcsillapítás
• Kényelmes, egyetlen injekcióból álló kezelés 
• Magas koncentrációjú, nem állati eredetű 

hialuronsav 
• Biztonságos és hatékony

A CINGAL® KEZELÉSRE
ALKALMAS BETEGEK 

• Gyors eredményt szeretnének elérni
• Egy alkalmas kezelést szeretnének 
• Aktívak szeretnének maradni
• Szeretné késleltetni a sebészi beavatkozás 

időpontját 

BESZÉLJEN
KEZELŐoRvoSávAL
A CINGAL®
INJEKCIÓRÓL.

A kezelőorvosával együtt 
eldönthetik, hogy a 
CINGAL terápia előnyös 
lenne-e az Ön számára. 
Érdeklődjön orvosánál en-
nek az ízületi kopás által 
okozott fájdalom enyhíté- 
sére és az ízületi mozgá-
sok javítására alkalmas 
gyors és tartós terápiának 
az előnyeiről.

AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN 
HIALURoNSAv+SZTERoID

KoMBINáCIÓ 

A CINGAL® egy új, hialuronsav és szteroid kombiná-
ciójából álló, osteoarthrosis által okozott fájdalom 
kezelésére alkalmas, egyetlen injekcióból álló ké-
szítmény. A CINGAL® injekció nagy molekulasúlyú, 
keresztkötéses hialuronsavat (MONOVISC®), továb-
bá a gyors fájdalomcsillapítás elérésére szteroidot 
tartalmaz. 

A triamcinolon-hexacetonid (szteroid) injekciót több 
mint 45 éve használják erős gyulladáscsökkentő 

hatása miatt a fájdalom gyors enyhítésére és így 
a mozgásképesség visszaállítására. Míg a szteroi-
dokkal gyors fájdalomcsillapítás érhető el, hatásuk 
általában rövid ideig tart. 

A hialuronsav egy a természetben előforduló bio-
kompatibilis molekula, amely megtalálható az egész 
szervezetben, és létfontosságú eleme az egészsé-
ges ízületi és szöveti működésnek. A hialuronsavat 
több mint 25 éve használják viscosupplemetációra; 
az osteoarthrosis miatti fájdalom csökkentésére, a 
synovalis folyadék viszkoelasztikus tulajdonságai-
nak javítására és az ízületi porcfelszínek védelmé-
re. Míg a hagyományos, hialuronsavat tartalmazó 
injekciókkal tartós fájdalomcsillapítás érhető el, a 
betegek általában csak 8 héttel az utolsó injekció 
beadása után számolna be javulásról.

Kizárólag a CINGAL® injekció képes gyors, és bi-
zonyítottan akár 6 hónapig tartó fájdalomcsillapítás-
ra a gyors hatású szteroid és a hosszú ideig tartó  
viscosupplementáció egyesítésével.

GyOrS éS tArtóS hAtáS
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HoGYAN MűKöDIK A TÉRDÍZüLET?

Az itt bemutatott újfajta kezelési mód megértésé-
hez először is azzal kell tisztában lennünk, hogyan 
is működik a térdízület.

A térdízületben kapcsolódik egymáshoz a comb-
csont, vagyis femur és a lábszárcsont, más néven 
tibia. Az ízületet a térdkalácscsont, vagyis patella 
fedi be, és izmok, inak és szalagok tartják össze, 
amelyek lehetővé teszik a térd hajlítását és nyúj-
tását.

A két csont találkozásánál a csontvégeket egy nagy 
ellenállású anyag, az úgynevezett porc borítja. Az 
ízületi üreg ízületi nedvet tartalmaz, amely tompítja 
a testsúly által a térdízületre gyakorolt erőhatáso-
kat és kenőanyagként szolgál a csontvégeknek; 
hasonlóan, mint az olaj a nyikorgó zsanéroknak.

Ízületi kopás esetén az ízületi nedv elveszíti azon 
képességét, hogy kenőanyagként viselkedjen, és 
hogy hatékonyan tompítsa a térdre ható erőket. 
Ennek eredményeként a porc elpusztul, és a porc-
borítás nélkül maradt csontvégek egymáshoz érve 
fájdalmat okoznak.

további tájékoztatásért
forduljon kezelőorvosához!

HATÉKoNY, úJ 
KEZELÉS AZ oSTEoARTHRoSIS 

áLTAL oKoZoTT fáJDALoM
ENYHÍTÉSÉRE. 
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