
Czy bolą Cię 
stawy?

Czym jest choroba zwyrodnieniowa 
stawów?
Choroba zwyrodnieniowa stawów to niszczenie, czyli 
degeneracja, chrząstki oraz płynu, który amortyzuje 
i nawilża kości w stawach. Degeneracja sprawia, że 
kości zaczynają o siebie trzeć, co skutkuje bólem oraz 
zużyciem i nadwyrężeniem. Choroba zwyrodnieniowa 
stawów jest chorobą przewlekłą i progresywną, 
co oznacza, że z biegiem czasu dochodzi do jej 
nasilenia. Najczęściej atakowane są stawy kolanowe, 
biodrowe, stawy dłoni, stopy i kręgosłupa.1.,3
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Zdrowe stawy
Warstwa chrząstki 
stawowej (A) 
chroni kość (B) i 
pozwala kościom na 
poruszanie się bez 
tarcia

Umiarkowana 
choroba 
wyrodnieniowa 
stawów
Warstwa chrząstki 
zaczyna ulegać 
zniszczeniu. Staje 
się cieńsza i 
bardziej szorstka. 
W chrząstce 
powstają szczeliny 
i wgłębienia, 
pojawiają się 
cząsteczki 
związane z tarciem i 
zużyciem.

Możliwości leczenia choroby 
zwyrodnieniowej stawów
Istotne jest omówienie dostępnych możliwości 
leczenia z lekarzem. 
Chorobę zwyrodnieniową stawów najlepiej leczyć 
indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne 
okoliczności.2 Leczenie choroby zwyrodnieniowej 

stawów odbywa się wieloetapowo, w zależności od 
nasilenia – łagodnego, umiarkowanego lub ciężkiego.  
Twoje leczenie może stanowić połączenie różnych 
opcji, w tym leczenie kwasem hialuronowym, które 
mogą być modyfikowane w zależności od wyników 
leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.2

Kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy to cząsteczka naturalnie 
występująca w płynie stawowym (płyn maziowy). 
Płyn maziowy pozwala stawom na łatwiejsze 
i swobodniejsze poruszanie się, zapewniając 
jednocześnie amortyzację podczas aktywności. W 
zdrowym stawie płyn maziowy pomaga w ochronie 
kości, chrząstki i innych tkanek stawu przed 
uszkodzeniem i chorobą. W przebiegu choroby 
zwyrodnieniowej stawów stawy zawierają mniej 
kwasu hialuronowego niż zdrowe stawy.4 Rozmiar 
cząsteczek kwasu hialuronowego zmniejsza się,5,6 
co sprawia, że stają się one mniej skuteczne jako 
substancja nawilżająca i amortyzująca.

Jak preparat DUROLANE może Ci 
pomóc...
Preparat DUROLANE łączy się z naturalnym kwasem 
hialuronowym i przywraca równowagę w płynie 
stawowym. Preparat DUROLANE pozostaje w stawie 
dłużej niż inne preparaty kwasu hialuronowego.7,8,9 
Pozwala to preparatowi DUROLANE skutecznie 
uśmierzyć ból i przywrócić czynność na co najmniej 
sześć miesięcy.10,11,12  

Zapytaj lekarza, czy preparat DUROLANE jest dla 
Ciebie odpowiednim rozwiązaniem!
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Streszczenie wskazań użycia
DUROLANE (3ml): leczenie objawowe łagodnej i umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i biodrowego. Preparat DUROLANE został 
zatwierdzony na terenie UE do leczenia objawowego łagodnego i umiarkowanego bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego, barkowego, 
łokciowego, nadgarstkowego oraz stawów międzypaliczkowych palców rąk, nóg.
DUROLANE SJ (1ml): leczenie objawowe łagodnego i umiarkowanego bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego, łokciowego, 
nadgarstkowego oraz stawów międzypaliczkowych palców rąk, nóg. 
Zarówno preparat DUROLANE, jak i preparat DUROLANE SJ są także wskazane w leczeniu bólu po artroskopii w obecności choroby zwyrodnieniowej stawu w 
ciągu 3 miesięcy po zabiegu.
Brak znanych przeciwwskazań. Preparatu DUROLANE nie należy stosować w przypadku zakażeń lub choroby skóry w miejscu iniekcji. 
Preparatu DUROLANE nie badano u kobiet w ciąży i karmiących piersią ani dzieci. Do zagrożeń mogą należeć: przemijający ból, obrzęk i/lub sztywność w 
miejscu iniekcji. 
Pełną informację dotyczącą produktu można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania, na stronie www.durolane.com.

Bioventus Coöperatief U.A. 
Taurusavenue 31 
2132 LS Hoofddorp 
Niderlandy 

DUROLANE, Bioventus oraz logo Bioventus są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Bioventus LLC.
© 2016 Bioventus LLC  SMK-000930  03/16

Customer Care
T: 00800 3111 376 (bezpłatny) 
E: customercare-international@bioventusglobal.com

www.durolane.com
www.BioventusGlobal.com

Czy podczas ruchu dokucza Ci ból, tkliwość, 
sztywność, ograniczona ruchomość, uczucie 
tarcia, bądź w okolicy stawów pojawiają się 
guzki?
Jeśli tak, możesz mieć chorobę 
zwyrodnieniową stawów.1,2


