Stappen vooruit in beweging

Vermindert aanzienlijk de gewrichtszwelling en pijn1.
Positieve lange termijn resultaten2 .
Veilig in gebruik.
Niet van dierlijke oorsprong, geproduceerd door middel
van biotechnologie.

U bent gediagnostiseerd
met artrose, wat nu?

Welke behandelmethoden
zijn er bij artrose?

Artrose (in de medische wereld
ook wel osteoarthritis) is één
van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen. Gewrichten slijten met de jaren door
belasting. Kraakbeen herstelt
normaal vanzelf. Dit herstel
heeft tijd nodig, omdat er in
dit weefsel geen bloedvaten
zijn die voor de stofwisseling
zorgen. Op het moment dat er
meer kraakbeen verloren gaat
in het gewricht, dan dat er door
het lichaam aangemaakt wordt,
verslechtert het kraakbeen en
in sommige gevallen verdwijnt
dit helemaal.

Artrose is niet te genezen, wel zijn er diverse behandelingen mogelijk om de pijn
en belemmering in de bewegingsvrijheid
te verminderen. De juiste behandeling
van artrose wordt vastgesteld door uw
arts of specialist, deze zal besluiten welke
behandeling aansluit bij uw ziektebeeld.

De vloeistof in het gewricht (synoviale vloeistof of synovium)
zorgt ervoor dat het gewricht
soepel beweegt en schokken
absorbeert. Bij artrose is de
hoeveelheid van deze vloeistof
in het gewricht verminderd. De
slijtage van het kraakbeen en de
afname van de hoeveelheid gewrichtsvloeistof heeft tot gevolg
dat bot op bot gaat schuren, wat
pijn en mogelijk een ontsteking
met zich meebrengt. Dit betekent vaak ook een belemmering
in de bewegingsvrijheid.
Artrose komt voornamelijk voor
in de gewrichten van de handen, knieën, schouders, nek en
heupen. Soms kan er bij artrose
sprake zijn van een actieve
ontsteking.

Mogelijke behandelingen zijn:
Aanpassen van leefstijl
• Afvallen
• Lichaamsbeweging

Therapie
• Fysiotherapie
• Oefentherapie
• Medicijnen

Pijnstillers/medicatie
• Paracetamol
• Ontstekingsremmende pijnstillers
(NSAID’s, zoals naproxen en diclofenac)

Injectie
• Sterk ontstekingsremmende stof (glucocorticoïden)
• Hyaluronzuur (Adant)

Operatie
Indien bovengenoemde behandelingen niet meer effectief zijn.

Adant en Adant One
een eenvoudige behandeling met resultaat

Wat is Adant?
Adant is een hyaluronzuur injectie. Hyaluronzuur staat ook bekend als natriumhyaluronaat en is een lichaamseigen stof. Van nature komt hyaluronzuur in
gewrichten en kraakbeen voor. Hyaluronzuur is het hoofdbestanddeel van de
gewrichtsvloeistof en zorgt er voor dat de gewrichten soepel kunnen bewegen. Hyaluronzuur is toe te passen bij de behandeling van artrose klachten.
Het inspuiten van hyaluronzuur zorgt ervoor dat het synoviaal vocht toeneemt
en de kwaliteit ervan verbetert.
Hyaluronzuur beschermt het kraakbeen in het gewricht.
Adant zorgt voor vermindering van pijn en herstelt mobiliteit op korte en lange termijn. Adant wordt geleverd in twee uitvoeringsvormen, Adant en Adant
One. Vraag uw arts welke variant het best te gebruiken is in uw situatie.

Gedurende 3 tot maximaal 5 opeenvolgende weken wordt er elke week
een injectie Adant in het aangedane
gewricht gegeven en kunnen uw
klachten tot ongeveer 6 tot 9 maanden verholpen worden.1

Met een eenmalige injectie Adant
One in het aangedane gewricht
kunnen uw klachten tot ongeveer
6 tot 9 maanden verholpen worden. 3

Adant is een medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Adant dient altijd geïnjecteerd te worden door een arts of specialist.

Samenvatting van gebruiksindicaties
Adant (2,5 ml): osteoarthritis van de knie en scapulo-humerale periarthritis. Graad I, II en III van trapezoïd-metacarpale osteoarthritis. Pijn en
een verminderde mobiliteit als gevolg van degeneratieve en traumatische
veranderingen in andere synoviale gewrichten.
Adant ONE (4,9 ml): lichte en gematigde knieartrose.

✔ Vermindert aanzienlijk de
gewrichtszwelling en pijn1.
✔ Positieve lange termijn
resultaten2.
Klinische gegevens
(AMELIA-onderzoek) tonen
een verbetering van de
artrosesymptomen in
de knie aan na 3,4 jaar
behandeling, met één
Adant herhaling per jaar.
✔ Veilig in gebruik; Adant is
wereldwijd in meer dan
45 landen goedgekeurd
en in meer dan 13 miljoen
behandelingen toegepast
op patiënten wereldwijd.
✔ Geproduceerd door
middel van biotechnologie
(bacteriële fermentatie).
De hyaluronzuur in
Adant is niet van dierlijke
oorsprong. Hierdoor is er
minder kans op allergische
reacties en veilig in
gebruik.

Adant is niet aangewezen voor patiënten met een voorgeschiedenis van
overgevoeligheid voor het product. Het product dient met zorg toegediend
te worden aan patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid
aan andere geneesmiddelen en aan patiënten met leverstoornissen of
-insufficiëntie.
De veiligheid van dit product voor zwangere vrouwen is niet aangetoond.
Het product dient daarom met zorg toegediend te worden aan zwangere
vrouwen of vrouwen die vermoedelijk zwanger zijn. Natriumhyaluronaat
wordt afgescheiden in de melk, het is dus aangeraden om de borstvoeding
te onderbreken tijdens de behandeling.
Adant wordt geleverd in steriele wegwerpspuiten die 2,5 ml
natriumhyaluronaat bevatten (25 mg). De verpakking bevat 1, 3 of 5
spuiten. Adant One wordt geleverd in steriele wegwerpspuiten die 49 mg
natriumhyaluronaat bevatten. De verpakking bevat 1 injectie.
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Meer weten?
Wilt u meer informatie over een behandeling
met Adant of Adant One?
Spreek er over met uw arts of kijk op www.adant.nl.
Adant is verkrijgbaar zonder recept van arts of specialist
bij de apotheek. Indien Adant daar nog niet beschikbaar is,
kan de apotheek Adant met het volgende ZI-nummer bij de
groothandel bestellen:
Adant 1-injectie,
ZI-nummer 15107248

Adant 5-injecties,
ZI-nummer 15107264

Adant 3-injecties,
ZI-nummer 15107256

Adant One,
ZI-nummer 15939634

Adant wordt in Nederland op de markt gebracht door Tramedico B.V.
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