
Hogyan működik a térdízület?
Az itt bemutatott újfajta kezelési mód megértéséhez 
először is tisztában kell azzal lennünk, hogyan is 
működik a térdízület.

A térdízületben kapcsolódik egymáshoz a combcsont, 
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 nyújtását.

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 erőhatásokat 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 porcborítás 
nélkül maradt csontvégek egymáshoz érve fájdalmat 
okoznak. 
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Természetes anyagból készül. 
A MONOVISC egy nagy tisztaságú, átlátszó 
folyadék, amely egy természetes, a gyógyításban 
több mint 20 éve használt anyagból, a nátrium 
hyaluronátból készül. A MONOVISC speciális 
összetétele lehetővé teszi, hogy egyetlen injekció 
is elég legyen a kezeléshez. A kezelőorvosa 
közvetlenül az ízületbe adja a MONOVISC-et, 
ami helyileg enyhíti az ízületi kopás által okozott 
fájdalmat.

A helyi kezelés előnyei:
• A MONOVISC mentes az ízületi kopásnál használt 

hagyományos kezelési módok gyakran fellépő 
mellékhatásaitól. 

• A MONOVISC csak az injekció beadásának 
területén hat, így nem lép kölcsönhatásba az 
egyéb, Ön által szedett gyógyszerekkel.

Beszéljen kezelőorvosával a  
MONOVISC™ injekcióról.

Enyhíti a fájdalmat és növeli az ízület 
mozgékonyságát, hogy léptei újra  
ruganyosak legyenek és visszakapja 
a mozgás szabadságát!
A MONOVISC™ (nátrium hyaluronát) kezelés enyhíti 
az ízületi kopás által kiváltott fájdalmat, így alternatívát 
nyújt a fájdalomcsillapítókkal, mint például a nem 
szteroid gyulladáscsökkentőkkel (NSAID) szemben.

Orvos által beadható, bizonyított eljárás, amely 
csökkenti az ízületi fájdalmat és javítja az ízület 
mozgékonyságát, és lehetővé teszi, hogy visszatérjen 
korábbi életmódjához. 

Előnyök: kenőanyagként szolgál, 
tompítja az ízületet érő erőhatásokat 
és védi az ízületet.
A MONOVISC segít visszaállítani az ízületi 
nedv ízületi kopás miatt megváltozott alapvető 
tulajdonságait: eredményesen helyettesíti a 
kenőanyag funkciót és tompítja az ízületet érő 
erőhatásokat.

A MONOVISC egyetlen injekció beadása után akár 
6 hónapon keresztül képes enyhíteni a panaszokat, 
segíti az ízület mozgásait, tompítja az ízületet érő 
erőhatásokat és védi az ízületet.

A kezelés legfontosabb előnyei.
A betegek a következő pozitív hatásokra 
számíthatnak:

• Az ízületi kopás által okozott 
fájdalom szignifikáns csökkenése, 
amely akár 6 hónapig is tarthat 

• Megnövekszik az ízület 
mozgékonysága és védelme 

• Egyetlen injekcióval hosszú távú 
fájdalomcsillapítás érhető el 

• Számos, az ízület fájdalma miatt 
feladott tevékenység újrakezdése

Egyszerű eljárás
Az eljárás neve viszkoszupplementáció – egy 
egyszerű beavatkozás, amelyet az ortopéd sebész, 
a reumatológus, vagy más, képzett egészségügyi 
dolgozó végez. A kezelőorvosa közvetlenül az 
ízületbe fecskendezi a MONOVISC-et, ahol az 
elkeveredik az ízületi nedvvel.

A legtöbb betegnél azonnal enyhülnek az ízületi 
kopás által kiváltott panaszok, a kezelés teljes 
hatása néhány nap vagy hét alatt alakul ki. Más 
kezelésekkel ellentétben, ahol akár 5 injekcióra 
is szükség lehet, a MONOVISC esetén elégséges 
egyetlen injekció beadása.

A kezelőorvosával együtt 
eldönthetik, hogy a 
MONOVISC terápia 
előnyös lenne-e az Ön 
számára. Érdeklődjön 
orvosánál ennek az 
ízületi kopás által okozott 
fájdalom enyhítésére 
és az ízületi mozgások 
javítására alkalmas 
természetes és egyszerű 
terápiának az előnyeiről. 
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