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HVA ER ARTROSE ?
Artrose er en kronisk leddsykdom som er knyttet til brusknedbrytning og
kan forekomme i nesten alle ledd i kroppen (for det meste de som bærer
vekt, som kne og hofte). Det er ikke bare de eldre som er rammet av artrose.
Alle kan bli berørt, selv om sannsynligheten for å utvikle sykdommen øker
med alderen. Du kan oppleve leddsmerter, smerte, stivhet eller til og med
hevelse i leddene. Symptomene på artrose utvikler seg ofte gradvis med
tiden; Selv om det ikke finnes noen kur, finnes det forskjellige behandlinger
tilg jengelig for å lette smertene og g jenopprette mobiliteten.

HVA ER SYNOVIALVÆSKE ?
Synovialvæske finnes i leddrommet og beskytter brusk og bein. Hyaluronsyre
er den viktigste komponenten i leddvæsken og fungerer som et felles
smøremiddel og støtdemper.

Løsningen :

HVA ER SYNOLIS VA ?
Synolis VA er en gel som kombinerer høyt renset hyaluronsyre med
sorbitol. Det emulerer de mekaniske egenskapene til synovialvæske
(smøring og støtdemping). Ved å tilsette sorbitol, en naturlig
antioksidant, er den følsomme hyaluronsyren beskyttet mot
nedbrytning og betennelse reduseres.

Hyaluronsyre 2%
Sorbitol 4%

Intraartikulær behandling som
gir rask og langtidsvirkende
smertelindring allerede innen
én uke for slitasjegiktpasienter.1
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HVORDAN VIRKER SYNOLIS VA ?
Artrose endrer sammensetningen av leddvæsken, og dens evne til å smøre
og absorbere støt er i stor grad redusert. Ved å injisere Synolis VA blir
leddvæsken sunnere og kan ig jen utføre sin funksjon. Som et resultat
forbedres leddets mobilitet, noe som hjelper til med å lindre smertene.
Med høy kvalitet på hyaluronsyre ig jen, er leddbrusk beskyttet, leddslitasje
reduseres, og kroppen stimuleres til å produsere sin egen hyaluronsyre.
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Én enkelt behandlingsøkt kan være tilstrekkelig for en langsiktig klinisk
effekt, men legen din kan bestemme seg for å utføre flere injeksjoner. Hvis
du har spørsmål om prosedyren, vil legen din diskutere det i detalj med
deg. Synolis VA er et velrennomert produkt med god dokumentasjon på
pasientsikkerhet.2

