
Er det noen bivirkninger?
Hyaluronsyren er en naturlig bestanddel av leddvæsken, men det har forekommet 
bivirkninger på allergiske pasienter som kan tilskrives bruk av ARTHRUM Sodium 
Hyalurunate og  tilsvarende produkter. Som ved enhver injeksjon, kan det forekomme 
forbigående smerte på injeksjonsstedet. Føles smerte eller hevelse i leddet i mer enn 
12 timer, må du kontakte lege.

Nyttige forhåndsregler ved bruk av
ARTHRUM Sodium Hyalurunate
Følg legens instruksjoner. Hvis du er overvektig, forsøk å reduser vekten for å 
redusere belastningen på leddene. Hvis din lege har anbefalt øvelser, følg dem nøye.  
Ved tegn til at dine arthrose symptomer igjen øker, kan du kontakte legen din for 
eventuell ny injeksjon. Husk en positiv holdning kan ha en positiv innvirkning på
behandlingens utfall.
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Hva er Arthrose?
Arthrose eller leddslitasje er en vanlig årsak til uførhet. Den rammer en av tre 
personer over førti år og denne trenden øker med alderen. Arthrose er ikke lett å 
kategorisere etter en utløsende faktor, men det er overlapping av ulike faktorer 
(arvelige, mekaniske, årsaken til leddsmerte, skader osv) Uansett årsak er det 
resultat av gradvis nedbrytning av leddbrusk, noe som resulterer i smerte, tap av 
bevegelighet i leddet og i noen tilfeller betennelse i leddet. Arthrose tenderer til å 
påvirke vekt-bærende ledd som knær og hofter. Etterhvert som sykdommen utvikler 
seg, forsvinner brusk til det punkt at bein begynner å gni på bein. Brusken reduseres 
og mister sin opprinnelig form. Utvekster dannes og kalles sporer eller osteofytter. 
Brusk eller beinfragmenter kan slites av og flyte rundt i leddvæsken, noe som hindrer 
bevegelse av leddet og kan gi smerte.

Hva er Hyaluronsyre?
Hyaluronsyre (hyaluronate) er et naturlig stoff som finnes i brusk, bindevev, 
leddvæske, i øyet etc. Den har vist seg å spille en viktig rolle i mange biologiske 
prosesser i kroppen. Hyaluronsyren gir smøring av leddet og økt elastisk styrke 
(støtdempende effekt) til brusken.

Hva er ARTHRUM Sodium 
Hyalurunate?
ARTHRUM Sodium Hyalurunate er 
en 2,5 % løsning av høyt  renset 
natrium  hyaluronsyre, som har 
vært klinisk tilgjengelig i Norge 
siden 1997.

Hvordan fungerer ARTHRUM Sodium Hyalurunate?
Pasienter med arthrose opplever ofte smerter og tap av bevegelse på grunn 
av endringer i leddvæsken og brusken i de berørte leddene. ARTHRUM Sodium 
Hyalurunate fungerer som et viskose supplement ved å forbedre den naturlige 
viskositeten i leddvæsken og elastisiteten av brusken. Dette gir økt smøring, 
forbedret bevegelse og en redusert smerte. Det virker på samme måte som å smøre 
en rusten hengsel med olje.

Vil ARTHRUM Sodium Hyalurunate virke på meg?
Hyaluronsyre - behandlinger virker ikke på alle pasienter med slitasjegikt. Diskuter 
ARTHRUM Sodium Hyalurunate med legen din for å høre om du er en kandidat til slik 
behandling. ARTHRUM Sodium Hyalurunate fungerer best for pasienter som lider av 
mild til moderat slitasjegikt.

Hvordan brukes og virker ARTHRUM Sodium Hyalurunate?
ARTHRUM Sodium Hyalurunate gis av legen din gjennom 1 - en injeksjon i leddet (3ml.
injeksjon inn i leddet )Innsettende symptomlindring varierer fra pasient til pasient, 
avhengig av alvorlighetsgraden av arthrosen. Noen opplever bedring kort tid etter 
injeksjon, mens optimale resultater er vanligst i 15 til 30 dager etter injeksjon.

Det antas at ARTHRUM Sodium Hyalurunate(hyaluronsyren), stimulerer celler i 
brusken nok til å produsere sin egen sunne hyalurosyre.


