
2% Sól sodowa kwasu hialuronowego do stosowania dostawowego

Wyrób medyczny

- Strzykawka 3 ml zawiera 
60 mg kwasu hialuronowego

- Strzykawka 2 ml zawiera 
40 mg kwasu hialuronowego

- Strzykawka 4 ml zawiera 
80 mg kwasu hialuronowego

FLUICONDRIAL M jest stosowany w celu zredukowania bólu i ograniczenia ruchomości stawów 
będących wynikiem osteoartrozy lub urazów. Produkt, poprawiając właściwości płynu stawowego, 
wykazuje działanie ochronne tego stawu, co w konsekwencji poprawia jego funkcjonalność i zmniejsza 
objawy bólowe. FLUICONDRIAL M działa tylko na staw, do którego jest wstrzykiwany, nie wywołując 
żadnych działań systemowych.

FLUICONDRIAL M 40 mg 2%
40 mg / 2 ml

FLUICONDRIAL M 60 mg 2%
60 mg / 3 ml

FLUICONDRIAL M 40 mg 2%
80 mg / 4 ml

FLUICONDRIAL to wyrób medyczny przeznaczony do wstrzykiwania do stawów jako uzupełnienie mazi 
stawowej. FLUICONDRIAL dzięki swoim właściwościom lepkosprężystym i poślizgowym sprzyja przywra-
caniu stanu reologicznego stawów w stanach zwyrodnieniowych lub pourazowych.

Ampułko-strzykawka zawierająca 2 ml, 3 ml lub 4 ml żelu nie pirogennego, sterylizowana przy użyciu ciepła wilgotnego.



EFEKTY TERAPII FLUICONDRIAL M:
•   spowalnia degeneracje chrząstki, 
•   stymuluje wzrost chondrocytów i hamuje ich apoptoze, 
•   łagodzi procesy zapalne, 
•   zmniejsza bóle stawów, 
•   działa przeciwutleniająco i przeciwrodnikowo, 
•   stymuluje synowiocyty do produkcji endogennego kwasu hialuronowego.
•   działa tylko na staw, do którego jest wstrzykiwany, nie wywołując żadnych działań systemowych.

OPIS PRODUKTU:
•   FLUICONDRIAL M zawiera: sterylny, biodegradowalny, izotoniczny żel, do stosowania dosta-
wowego. 
•   FLUICONDRIAL M zawiera kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej: 2,5 mln Da 
przed stabilizacją, ok. ,1,7 mln Da po stabilizacji 
•   FLUICONDRIAL M zawiera kwas hialuronowy hipoalergiczny – otrzymywany na drodze 
fermentacji bakteryjnej z bakterii Streptococcus equi, (brak obecności białek zwierzęcych)
•   FLUICONDRIAL M wykazuje właściwości lepkosprężyste, co pozwala na normalizację lepko-
ści płynu maziowego obecnego w jamie stawowej. 

WSKAZANIA:
FLUICONDRIAL M  może być podawany do wybranego stawu w zależności od potrzeb poszczególnych
pacjentów, obszaru i patologii, która ma byc leczona.
Możliwosc stosowania:
•      Choroba Zwyrodnieniowa stawów (OSTEOARTROZA)
•      Dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchomości stawów powstałe w wyniku urazów lub przeciążeń
       stawów
•      Inne wg. oceny lekarza prowadzącego i stanu pacjenta

SCHEMAT DAWKOWANIA FLUICONDRIAL M.
W standardowym leczeniu zaleca sie wykonanie cyklu:
•    FLUICONDRIAL M 40 mg 4-5 zabiegów
•    FLUICONDRIAL M 60 mg 3 zabiegów
•    FLUICONDRIAL M 80 mg 1-2 zabiegów
w odstępach nie mniejszych niż tydzień. Cykl leczenia można powtórzyć.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA i SKUTECZNOŚCI KLINICZNEJ FLUICONDRIAL – 
BADANIA KLINICZNE*:
Randomizowane badania kliniczne:
 • Ilość pacjentów: ponad 1000 pacjentów; 
 • Zastosowanie: głównie do stawów kolanowych, biodrowych i barkowych. 
 • Podawanie w kilku sesjach tygodniowo: od 2 do 4 iniekcji w zależności od lokalizacji stawu 
 i stopnia nasilenia zwyrodnienia
 Wyniki:
   •  nie wykazano żadnej reakcji alergicznej 
   •  nie wykazano żadnej nietolerancji na produkt
   •  uzyskano pozytywne efekty w ponad 90% przypadków
   •  uzyskano pozytywne efekty na okres 5-6 miesięcy 
Badanie oceniane za pomocą skali Womac: 
 • Ilość pacjentów: 21 pacjentów
 • Przedział wiekowy: 52 - 84 lat (średnio 72 lata), 
 • podawanie w kilku sesjach tygodniowo: od 2 do 4 iniekcji w zależności od lokalizacji stawu 
 i stopnia nasilenia zwyrodnienia
 •  Miejsce iniekcji: 14 stawów kolanowych, 5 stawów biodrowych,1 staw barkowy.
 Wyniki: 
 W ponad 90% przypadków:
   •  Brak objawów nadwrażliwości
   •  Doskonała tolerancja
   •  Osłabienie bolesnych objawów

*FLUICONDRIAL SODIUM HYALURONATE FOR INTRA-ARTICULAR USE LITERATURE REVIEW AND CLINICAL DATA


