
Kwas hialuronowy do podania dostawowego

Dla pacjentów:
• z Chorobą Zwyrodnieniową Stawów
• odczuwających ból stawów
• po urazach stawów

Terapia 
schorzeń 
stawów

FLUICONDRIAL M 40 mg
Cykl 2-3 zabiegów w odstępach 
nie mniejszych niż tydzień

FLUICONDRIAL M 80 mg
Cykl 1-2 zabiegów w odstępach 
nie mniejszych niż tydzień

40 mg kwasu hialuronowego 
w ampułce 2 ml

80 mg kwasu hialuronowego 
w ampułce 4 ml

SKŁAD:
Hialuronian sodu 20 mg/ml, chlorek sodu, diwodorofosforan sodowy dihydrat, disodu fosforan dodecahy-
drat, woda klasy WFI.
OSTRZEŻENIA - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
FLUICONDRIAL M jest odpowiedni tylko do wstrzykiwań dostawowych i może być stosowany wyłącznie przez 
lekarza, który przeszedł specjalistyczne szkolenie w zakresie techniki wstrzykiwania dostawowego. Przed 
użyciem należy sprawdzić integralność strzykawki i datę ważności. Nie należy używać igieł innych niż 
wymienione na liście. Produkt nie może być wstrzykiwany do stawu zakażonego lub z poważnym stanem 
zapalnym. W przypadku zakażenia w miejscu wstrzyknięcia lub stanu zapalnego skóry w pobliżu miejsca 
iniekcji należy unikać infiltracji. Po iniekcji dostawowej zaleca się doradzić pacjentowi unikanie wysiłku 
fizycznego obciążającego staw i wznowienie normalnej aktywności po kilku dniach.
Ponieważ FLUICONDRIAL M nie był testowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią, jego stosowanie w takich 
przypadkach nie jest zalecane.
FLUICONDRIAL M nie może być stosowany u pacjentów poniżej 18. roku życia. FLUICONDRIAL M jest 
produktem jednorazowego użytku; jakość i sterylność są gwarantowane tylko wtedy, gdy strzykawka jest 
szczelnie opakowana. Wszelkie pozostałości należy wyrzucić i nie używać ponownie nawet po ponownej 
sterylizacji. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest już otwarte lub uszkodzone. Po użyciu 
strzykawkę należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SKUTKI UBOCZNE:
Po wstrzyknięciu FLUICONDRIAL M mogą wystąpić przejściowe reakcje uboczne, takie jak ból, sztywność, 
ciepło, zaczerwienienie lub obrzęk. Te wtórne objawy mogą być złagodzone przez zastosowanie lodu na 
leczony staw. Zazwyczaj objawy te ustępują po krótkim czasie. Jeśli objawy utrzymują się, należy 
skonsultować się z lekarzem.
Wszelkie inne działania niepożądane związane z wstrzyknięciem FLUICONDRIAL M muszą zostać zgłoszone 
lekarzowi. Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu okołostawowego, septyczne zapalenie stawów 
może sporadycznie wystąpić, gdy nie są przestrzegane ogólne środki ostrożności przy iniekcjach lub gdy 
miejsce wstrzyknięcia nie jest aseptyczne.
INTERAKCJE:
Istnieją interakcje między hialuronianem sodu i czwartorzędowymi związkami amonu, takimi jak roztwory 
chlorków benzalkoniowych. Należy zatem unikać kontaktu FLUICONDRIAL M z tymi substancjami.
PRZECHOWYWANIE:
FLUICONDRIAL M należy przechowywać w temperaturze 2-25°C (36-77°F) w suchym miejscu i w oryginalnym 
opakowaniu. Chronić przed światłem, ciepłem i mrozem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
Ampułko-strzykawka zawierająca 2 ml lub 4 ml żelu nie pirogennego, sterylizowana przy użyciu ciepła 
wilgotnego.

PRODUCENT:
The WAVE 
Via G. Barucchi, 47A - 37139 
Verona
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DYSTRYBUTOR:
Activlab Pharma
REGIS 
UL. Walerego Sławka 3a 
30-633 Kraków
www.activlabpharma.pl



Choroba Zwyrodnieniowa Stawów (znana również jako 
OSTEOARTROZA,ChZS), jest najczęstszą chorobą stawów, która 
zaburza tworzenie chrząstki stawowej, doprowadzając do jej 
degradacji. ChZS znacznie upośledza funkcje ruchowe i może 
prowadzić do niepełnosprawności. Jest ona nieuniknionym 
skutkiem starzenia się lub może być wynikiem urazów, przecią-
żeń lub reakcji zapalnych.

Objawy ChZS: 

W wyniku uszkodzenia stawu (ChZS, uraz, przeciążenie, wiek) 
elastyczność i lepkość mazi stawowej zmniejsza się co powoduje 
ból, ograniczenie w ruchomości stawu i destrukcję chrząstki 
stawowej.
W takich przypadkach zaleca się kurację 
FLUICONDRIAL M (dostawowy kwas hialuronowy) 
w celu redukcji tych dolegliwości.

Zawarty w preparacie wysokiej klasy kwas hialuronowy 
powoduje:
• znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów, 
• poprawia ich ruchomość, 
• hamuje dalsze uszkodzenie chrząstki stawowej
• wspomaga odżywienie chrząstki stawowej
• pobudza komórki stawu do produkcji własnego kwasu 
hialuronowego

Obrzęk
i zniekształcenie
stawów

Zmniejszenie
szpary
stawowej

M

FLUICONDRIAL M podany 
dostawowo działa bezpośrednio 
na chrząstkę stawową, błonę 
maziową, płyn stawowy, 
poprawiając ich stan.

FLUICONDRIAL M jest biokompa-
tybilny z ludzką tkanką stawową, 
więc nie powoduje reakcji 
zapalnych. Preparat jest też 
biodegradowalny i dlatego jest 
naturalnie i stopniowo wchłania-
ny przez organizm.

Można stosować FLUICONDRIAL M do wszystkich stawów, 
podając nawet jednocześnie do kilku. Po podaniu kwasu 
hialuronowego pacjent może odczuwać niewielki dyskomfort w 
postaci uczucia niewielkiego obrzęku, który mija po 2-3 godzi-
nach. Czasem może występować chwilowy ból w miejscu 
podania. Zaraz po zastosowaniu FLUICONDRIAL M pacjent może 
wykonywać wszystkie czynności życia codziennego które 
zaplanował, nie wymaga to odciążania czy unieruchomienia. 
W razie utrzymującego się dyskomfortu można zastosować 
krótkotrwale okład z lodu, który poprawi znacznie stan leczone-
go stawu.

• Zmiana sposobu życia, odpowiednia aktywność np. pływanie     
lub jazda na rowerze
• Utrata i kontrola wagi ciała
• Ćwiczenia (zwiększenie masy mięśniowej, powiększenie zakre-
sów ruchu)
• Odciążenie (unikanie dłuższego stania, klęczenia i noszenia 
ciężkich przedmiotów)
• Oziębianie
• Stosowanie specjalistycznego sprzętu ortopedycznego (wkładki 
ortopedyczne, laski, kule, ortezy i stabilizatory)

Wsparcie terapii:Kuracja Fluicondrial M

• mocny ból stawów
• poranna sztywność stawów
• trzeszczenia i przeskakiwania w stawach
• obrzęki oraz zniekształcenia stawów


