
KULLANMA KILAVUZU 

Hyalubrix® 

İntra-artiküler enjeksiyon için 

Hyalüronik asit sodyum tuzu çözeltisi içeren 

kullanıma hazır enjektör 

 

BİRİM FORMÜL 

Hyalubrix®  %1.5‘luk Hyalüronik asit sodyum tuzu, Sodyum klorür, Disodyum hidrojen 

fosfat dodekahidrat, Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, Enjeksiyonluk su içerir. 

 

Hyalubrix® NEDİR? 

Hyalubrix®, Hyalüronik asit sodyum tuzu çözeltisinin; bakteriyel fermantasyonla elde 

edilmiş, yüksek molekül ağırlıklı (>1500kDa), steril, apirojen bir viskoelastik çözeltisidir. 

Glikozaminoglikan ailesinden bir polisakkarit olan Hyalüronik asit, insanda kıkırdak ve 

sinoviyal sıvıda doğal olarak bulunan bir maddedir. Sinoviyal sıvının viskozitesini sağlar. Bu 

özellikleri ile hyalüronik asit, darbelere karşı kıkırdak ve yumuşak dokuları korur.  

Travmatik ve dejeneratif eklem bozukluklarında, eklem kıkırdağı ve sinoviyal sıvıda bulunan 

Hyalüronik asit miktarı azalır. Bu durum, eklem fonksiyonlarında bozulmaya ve ağrılı 

semptomların oluşmasına yol açar. Bilimsel araştırmalara göre Hyalüronik asit’in eklem içi 

uygulaması, sinoviyal sıvının visko-elastik özelliğinin geri kazanılmasını sağlar. Bu sayede 

ağrılar azalır ve eklem mobilitesi tekrar iyileşir. 

İntra-artiküler yoldan uygulanan Hyalubrix®, sinoviyal eklemlerdeki viskozite kaybının 

oluşturduğu tüm semptomların ortadan kaldırılmasını sağlar. 

 

Hyalubrix® KULLANIM ALANLARI 

Hyalubrix®, dejeneratif ya da mekanik artropatili hastalarda, sinoviyal eklemlerde oluşan 

ağrının azaltılarak hareket kabiliyetinin geri kazanılmasında ve oluşan semptomların ortadan 

kaldırılmasında kullanılır. Hyalubrix® tedavisi ile uzun süreli yararlar sağlandığı, klinik 

çalışmalarda gösterilmiştir. Hyalubrix®, eklem işlevlerinde düzelme sağlar, ağrılı semptomları 

ortadan kaldırır. 

 

Hyalubrix®  NASIL KULLANILMALIDIR? 

Hyalubrix®, uygun steril iğne (örneğin 18 veya 20 G) kullanılarak intra-artiküler yoldan  her 

uygulamada 1 enjektör olmak üzere, birer hafta arayla 3 uygulama olarak yapılır.  Gerekli 

görülürse uygulamaya daha uzun süre devam edilebilir. Ürün, sadece konusunda uzman 

hekimler tarafından uygulanmalıdır. 

Asepsi ve enjeksiyon tekniğine dair tüm kurallar takip edilmelidir. İntra-artiküler 

enjeksiyonun, asepsi kurallarına uygun yapılması çok önemlidir. 

Uygulama öncesinde, eğer varsa eklemlerdeki efüzyon boşaltılmalıdır.   

Şırınga steril kutuda bulunduğu için, ameliyathane koşullarında kullanıma uygundur.  

 

UYARILAR / ÖNLEMLER 

Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda 

uygulanmamalıdır. Enjeksiyon bölgesinde cilt hastalığı ya da enfeksiyon bulunması 

durumunda hastaların tedaviye başlamaları hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hamilelik 

durumlarında ilacın uygulanmasına hekim karar vermelidir. 

Deney hayvanlarında yapılan klinik öncesi çalışmalar, ürünün üreme ve gelişim potansiyeli 

üzerine bir etkisinin olmadığını gösterse de, hamile kadınlarda test edilmemiştir. 

Kesilmiş veya açılmış ambalajları kullanmayınız. 

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanım tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 



Son kullanma tarihi 25oC yi aşmayan sıcaklıkta ve orijinal kutusunda (ışıktan korunmuş) 

muhafaza edilmiş ürün için geçerlidir.  

Dondurmayınız. 

Ürün tek kullanımlıktır. Şırınga, çözelti tamamen uygulansın ya da uygulanmasın açıldıktan 

hemen sonra atılmalıdır, tekrar kullanılmamalıdır. 

Tekrar kullanım hastada veya kullanıcıda hastalığa, enfeksiyona ve/veya ciddi yaralanmalara 

neden olabilir. 

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Kullanımdan sonra Tıbbi Atık Yönetmeliğine 

uygun olarak atılmalıdır. 

Hyalüronik asit, kuaterner amonyum tuzu içeren dezenfektanlarla birlikte kullanılmamalıdır, 

bunların varlığında presipite olabilir. Muhtemel etkileşimleri önlemek amacıyla Hyalubrix®, 

diğer eklem içi ürünler ile birlikte uygulanmamalıdır. 

 

YAN ETKİLERİ 
Hyalubrix® kullanıldıktan sonra enjeksiyon bölgesinde seyrek olarak ateş ve kızarıklık 

meydana gelebilir. Bu gibi semptomlar genellikle hafif ve geçicidir. 

Herhangi bir eklem içi tedavisinde olabileceği gibi, septik eklem iltihabı çok seyrek olarak 

görülebilir. 

Eğer belirtilen yan etkilerin dışında farklı olumsuz etkiler gözlenirse doktora ya da eczacıya 

başvurulmalıdır. 

 

SAKLAMA KOŞULLARI 

25oC altındaki oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. 

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

 Kullanıma hazır 1 şırınga içeren kutu 

 Kullanıma hazır 3 şırınga içeren kutu 

Her şırınga etilen oksit ile steril edilen bir blister içinde bulunmaktadır ve steril 2 ml çözelti 

içinde 30 mg Hyalüronik asit sodyum tuzu içerir. 
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Dış karton ve tüpün üzerinde bulunan sembollerin anlamları: 

   
   

  

Parti 
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kullanma 
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25 °C 

altında 

depolayı

nız 

Kullanım 

kılavuzunu 

dikkate alınız 

CE işareti İkinci defa 

kullanılamaz 

 Steril  

 


