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Код згідно з УКТЗЕД
9021 39 90 00
ЕУФЛЕКСА
(Натрію гіалуронат 1%)
СКЛАД
1 мл ЕУФЛЕКСА містить:
Натрію гіалуронат
10 мг
Натрію хлорид
8,5 мг
Двонатрієвий гідроген фосфат додекагідрат 0,56 мг
Натрію дигідрофосфат дигідрат
0,05 мг
Вода для ін’єкцій
q.s
ОПИС
ЕУФЛЕКСА - це в’язкоеластичний стерильний розчин високоочищеного натрію
гіалуронату з високомолекулярною масою (2,4 – 3,6 мільйонів дальтон) в
сольовому розчині фосфатного буфера. ЕУФЛЕКСА - фізіологічна високоочищена
речовина. Це полісахарид, що складається із періодично повторюваного
дисахариду N-ацетилглюкозаміну та натрію глюкуронату, пов'язаних глікозидними
зв’язками β-1,3 і β-1,4 що чергуються. Гіалуронат міститься в синовіальній рідині,
скловидному тілі, внутрішньоочній рідині, шкірі та пуповині. Вміст шприца
ЕУФЛЕКСА стерильний (асептичний); зовнішня поверхня шприца упакована в
блістер, простерилізований етиленоксидом.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ЕУФЛЕКСА допомагає змащувати поверхню
рухомість, усуваючи больові симптоми.

суглобу,

покращуючи

його

ПРОТИПОКАЗАННЯ
- підвищена чутливість до гіалуронату;
- інфекція колінного суглоба;
- інфекція прилеглих тканин або шкіри у місці ін’єкції.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕУФЛЕКСА повинна вводитись виключно кваліфікованим медичним персоналом.
Перед ін'єкцією необхідно усунути випіт будь-якого характеру в ділянці колінного
суглоба.
Ефективність і переносимість препарату при поєднанні з іншими лікарськими
засобами, що застосовуються у вигляді ін'єкцій у колінний або інші суглоби також
не була встановлена. Випробування ЕУФЛЕКСА у вагітних жінок і дітей до 18
років не проводилися.

ЕУФЛЕКСА - речовина, очищена від бактеріальних клітин, але не можна повністю
виключити присутність мінімальної кількості домішок. Лікар повинен знати про
потенційний ризик, пов'язаний з ін'єкціями речовин біологічного походження.
Препарат необхідно зберігати в захищеному від світла місці. Не застосовувати
після закінчення терміну придатності. Не вводити внутрішньовенно.
Шприц призначений лише для одноразового використання.
Не використовувати при порушенні цілісності упаковки.
ДОЗИ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕУФЛЕКСА призначена лише для ін'єкцій у синовіальний простір. Кожен шприц
ЕУФЛЕКСА призначений виключно для здійснення однієї ін'єкції. Шприц повинен
бути використаний відразу після відкриття блістеру.
Як правило, вводять по 2 мл препарату в уражене коліно один раз на тиждень
протягом трьох тижнів. Для максимального ефекту здійснюють три ін'єкції. Не
застосовуйте ЕУФЛЕКСА, якщо блістер пошкоджений або розкритий.
Перед ін'єкцією необхідно нагріти шприц до кімнатної температури. При
проведенні ін'єкції слід дотримуватись правил асептики. Етапи підготовки шприца
для проведення ін'єкції описані в розділі з його використання. Перед проведенням
ін'єкції в ділянці суглоба необхідно усунути випіт. У порожнину одного колінного
суглоба вводять повний вміст шприца (2 мл). Будь-яку кількість невикористаного
препарату слід утилізувати. Якщо ін'єкції необхідно здійснювати в обидва колінні
суглоби, використовуйте окремий шприц для кожного суглоба.
Для пацієнтів, які піддаються лікуванню, позитивний лікувальний ефект
зберігається, як мінімум, протягом 12 тижнів.
НЕСУМІСНІСТЬ З ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
Змішування таких четвертинних солей амонію як бензалконію хлорид з
гіалуронатом натрію призводить до утворення осаду. ЕУФЛЕКСА не можна
вводити шприцом, яким вводилися препарати, що містять бензалконію хлорид. Не
можна застосовувати дезінфікуючі речовини, що містять четвертинні солі амонію,
для шкіри.
ПОБІЧНА ДІЯ
У клінічних дослідженнях найчастішими побічними реакціями були артралгія і
набряк у ділянці суглоба. Іншими побічними реакціями були випіт, нудота, втома,
неспецифічна болючість, біль у спині, парестезії, подразнення шкіри та
неспецифічна гіпертензія.
Місцеві симптоми в місці ін'єкції включали свербіж, почервоніння, набряк і біль.
Прикладання льоду до коліна сприяє усуненню цих симптомів. Зазвичай описані
симптоми зменшуються протягом короткого періоду часу.
ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.
Дотепер невідома.
УПАКОВКА

По 2 мл розчину в одноразових скляних шприцах з номінальним об’ємом 2,25 мл
№ 3 в коробці картонній. Розчин стерильний та апірогенний.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
3 роки
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в холодному, захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 ºС.
Не заморожувати. Може бути вилучений з холодного місця в межах терміну
придатності та зберігатись при температурі від 15 до 25 ºС до 6 місяців.
ВИРОБНИК
Біо-Техноледжі Дженерал (Ізраїль) ЛТД.
ПЯ 571, Бе’ер Тувіа Промислова Зона, Киріат Малачі, 83104 Ізраїль.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
1. Необхідно усунути випіт.
2. За 20-30 хвилин до проведення ін'єкції дістати препарат із холодильника,
вийняти блістер з коробки, щоб шприц набув кімнатної температури.
3. Зняти покриття блістера.
4. Тримаючи блістер відкритою стороною донизу, нахилити його і покласти
шприц на чисту поверхню, або, тримаючи блістер відкритою стороною
вгору, зігнути його так, щоб з’явився наконечник у вигляді метелика.
Охопивши наконечник, витягнути шприц із блістера. Не витягувати шприц з
боку кінця поршня.
5. Зняти ковпачок зі шприца і надіти відповідну стерильну голку, наприклад,
довжиною від 17 до 21 мм. Увага: не натискати на поршень шприца під час
надівання голки. Переконатися, що голка щільно прилягає до адаптера з
насадкою Люера. Не тиснути з силою на адаптер з насадкою Люера,
оскільки це може призвести до відламування його від циліндра шприца.
6. Злегка натиснувши на поршень, випустити повітря зі шприца і
переконатися, що шприц готовий до використання.
7. Шприц готовий до використання.
8. Суворо дотримуючись умов асептики, зробити ін'єкцію в синовіальний
простір суглоба. Необхідно ввести весь вміст шприца, тобто 2 мл, в один
колінний суглоб.
9. Шприци призначені лише для одноразового використання. Не
використовувати повторно. Не стерилізувати.
10. Зберігати в холодильнику при температурі від 2 до 8 0С. Не заморожувати.
Може бути вилучений з холодного місця в межах терміну придатності та
зберігатись при температурі від 15 до 25 ºС до 6 місяців
11. Курс лікування становить 3 тижні, по 1 ін’єкції (2 мл) один раз на тиждень.

