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OVERZICHT VAN ARTRITIS en ARTROSE
Artritis is een chronische inflammatoire en biomechanische 
gewrichtsziekte die vooral knieën, heupen en schouders
aantast.

Artrose gaat gepaard met schade aan het gewrichtskraak-
been en de omliggende weefsels en wordt gekenmerkt 
door pijn, stijfheid en functieverlies.
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®

Syaloset PLUS is een steriele, niet-pyrogene en visco-elastische oplossing vervaardigd met hyaluronzuur- 
natriumzout, zeer hoge zuiverheid met hoog molecuulgewicht: 2.000.000 Da. 

Met de leeftijd en met traumatische en degeneratieve pathologieën van de
gewrichten wordt de kwaliteit van Hyaluronzuur minder. Zo verliest het
Synoviaal vocht ook zijn viscositeit. Wat leidt tot verminderde functie en
pijnlijke symptomen.

De intra-articulaire toediening van hyaluronzuur kan de visco-elastische 
eigenschappen van de gewrichtsvloeistof herstellen, met een significante 
verbetering van de gewrichtsmobiliteit en de daaruit voortvloeiende 
vermindering van pijn.

Check-circle Behandeling voor één sessie

Check-circle Uniek Visco-Antalgisch effect

OVERVIEW OF SYALOSET PLUS

Verminderde hyaluronzuurspiegel met de leeftijd
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®

Hyaluronzuur is een lineair natuurlijk polysacharidepolymeer, gesynthetiseerd door fibroblasten, gevormd 
door repetitieve sequenties van Glucuronzuur en N-acetylglucosamine. Hyaluronzuur is van nature 
aanwezig in kraakbeen en in gewrichtsvloeistof:

Check-circle  Bevordert de viscositeit en smering van de  
synoviale vloeistof

Check-circle Beschermt en herstelt gewrichtskraakbeen

Check-circle Handhaaft extracellulaire turgescentie,

Check-circle  Heeft ontstekingsremmende werking tegen PGE2 prostaglandinen,

Check-circle  Heeft een antioxiderende werking: vangt vrije radicalen op.

OVERZICHT VAN HYALURONZUUR
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HOE WERKT SYALOSET PLUS?

SYALOSET PLUS, toegediend door een enkele injectie, zal de goede
smering herstellen en aanzienlijke en langdurige verlichting van pijn
en stijfheid geven. De verbeterde reologische eigenschappen van de 
gewrichtsvloeistof bieden osteoartritispatiënten veel voordelen:

Check-circle  Smeert en dempt het gewricht,

Check-circle  Verminderd botcontact,

Check-circle  Verbeterde schokabsorptie,

Check-circle  Biedt pijnstillende, ontstekingsremmende effecten,  
beschermt kraakbeen.

Syaloset Plus-
supplementen
gezamenlijke 
synoviale vloeistof
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INDICATIES

RHYZARTHROSIS OA
TEMPOROMANDIBULAIR OA

CERVICALE OA

LUMBAAL OA

COXARTHROSE OA

TEEN OA

POLS OA

ELLEBOOG OA

GONARTHROSE OA

ENKEL OA

SCHOUDER OA
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      PRODUCTCODE  ACTIEF INGREDIËNT  PAKKET

 SYALOSET  Natriumhyaluronaat 60 mg voorgevulde spuit 
 PLUS® = 1,5% 4 ml

SYALOSET PLUS® biedt pijnverlichting en verbetert de functie bij patiënten met 
knieartrose gedurende maximaal 6 maanden. Het moet worden toegediend door artsen,
in overeenstemming met de lokale wetgeving.

SYALOSET PLUS® is de behandeling van artrose en de intra-articulaire toediening
van hyaluronzuur kan de visco-elastische eigenschappen van de gewrichtsvloeistof 
herstellen, met een significante verbetering van de gewrichtsmobiliteit en de daaruit 
voortvloeiende vermindering van pijn.

SYALOSET PLUS® is een ONE-SHOT-therapie. Na de eerste toepassing kunnen de artsen 
verdere behandelingen voorstellen, afhankelijk van de individuele behoeften van de 
patiënt, om het voordeel van de behandeling in de loop van de tijd te garanderen.

is een medisch hulpmiddel van klasse III. gemarkeerd
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ONDERSTEUNING VAN RIVER PHARMA
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