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polven nivelrikosta? 
Ota seuraava askel kipusi hallinnassa
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Nivelrikon syytä ei tunneta. Siihen ei ole pysyvää hoitoa ja tähän saakka hoidot ovat keskittyneet 
oireiden hallintaan. Näihin kuuluvat:

Polven tekonivelleikkausta lukuun ottamatta nämä hoidot tuota 
pitkäaikaista hyötyä. 

Arthrosamid® on uudentyyppinen polven nivelrikon hoito, joka tarjoaa 
tehokkaan vaihtoehdon saatavilla oleville hoidoille.1  Innovatiiviseen 
biologisesti hajoamattomaan hydrogeeliteknologiaan perustuva 
Arthrosamid® koostuu vedestä (97,5 %) polyakryyliamidiverkostossa 
(2,5  %). Kun Arthrosamid®-valmistetta ruiskutetaan polveen, se 
pehmustaa niveltä ja lievittää kipua tarjoten turvallisen ja kestävän 

helpotuksen yhdellä pistoksella.1

Mitä on

?

- Liikunta 

- Painonhallinta 

- Särkylääkkeet 
(mukaan lukien opioideja sisältävät reseptilääkkeet sekä kortikosteroidit) 

- Viskositeettia lisäävät pistokset polveen

- Leikkaukset, kuten polven jäykistäminen tai tekonivelleikkaus 

Mikä on nivelrikko? 
Nivelrikko on pitkäaikainen sairaus, joka vaikuttaa niveliin ja pahenee 
ajan kuluessa aiheuttaen kipua ja toimintakyvyttömyyttä. Se on yleisintä 
polvinivelessä,² jossa se kuluttaa pois iskuja vaimentavan ruston, jolloin 
luut pääsevät hankaamaan toisiaan vasteen ja nivelestä tulee jäykkä, 
turvonnut ja kivulias. Noin 1 5:stä yli 45-vuotiaasta Englannissa kärsii 
polviniveltulehduksesta. 3 



Miten Arthrosamid® annetaan?
Pätevä erikoislääkäri, eli ortopedian kirurgi tai reumatologi antaa Arthrosamid®-
hoidon yhtenä injektiona polven nivelväliin. Ennen Arthrosamid®-valmisteen 
ruiskuttamista polvea ympäröivä alue puudutetaan paikallispuudutuksella, mikä 
voi pistää hieman. Leikkauksesta poiketen injektio on minimaalisesti kajoava 
toimenpide, joka suoritetaan avoterveydenhuollossa.⁴ Ennen toimenpidettä sinulle 
annetaan antibiootteja suojaksi mahdolliselta infektioriskiltä.

Miten se toimii?
Arthrosamid® on nivelen sisään ruiskutettava polyakryyliamidihydrogeelipistos, 
jolla hoidetaan polven nivelrikon oireita. Kun valmiste on ruiskutettu nivelväliin, se 
säilyttää viskositeettinsa nivelnesteessä, parantaa voitelua ja nivelen pehmustusta. 
Lisäksi Arthrosamid® integroituu sisemmän nivelpussin kalvoon ja saa aikaan 
tyynymäisen vaikutuksen. 

Vaihe 1
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Vaihe 2 
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avustuksella.5

Vaihe 3
Arthrosamid® 
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ja pistoskohtaan 
asetetaan laastari.



Mitä haittavaikutuksia sillä on?
Arthrosamid®-valmisteella tehdyissä useissa kliinisissä tutkimuksissa ei 
ilmoitettu vakavista hydrogeeliin liittyvistä haittavaikutuksista. Yleisimmin 
ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat lievä tai kohtalainen pistoskohdan 
kipu ja turvotus, jotka paranivat yleensä ilman hoitoa. Hydrogeelin yleinen 
turvallisuus on määritetty sen yli 20 vuoden käytön aikana eri hoitoaiheissa.

Mitä hyötyä siitä on? 
Arthrosamid® vaimentaa niveleen kohdistuvaa rasitusta, lievittää kipua, 
vähentää jäykkyyttä ja parantaa liikkuvuutta.1,6–9 Itse hydrogeeli on 
hajoamatonta ja tuottaa näin pitkäkestoisen kivunlievityksen ja parantaa 
elämänlaatua.¹ Kliinisissä tutkimuksissa potilaat ovat ilmoittaneet 
merkittävästä kivun lievittymisestä neljän viikon kuluessa pistoksesta, ja 
muista pistoshoidoista poiketen matalampi kivun taso säilyi ennallaan yhden 
vuoden seurantajakson ajan.1

**WOMAC tai Western Ontario ja McMaster 
Universities Osteoarthritis Index on oireiden ja 

fyysisen toimintakyvyttömyyden mittari 
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Arthrosamid® vaimentaa niveleen kohdistuvaa rasitusta, lievittää kipua, vähen-
tää jäykkyyttä ja parantaa liikkuvuutta.1,v,vi  Itse hydrogeeli on hajoamatonta ja 
tuottaa näin pitkäkestoisen kivunlievityksen ja parantaa elämänlaatua.1 Kliinisis-
sä tutkimuksissa potilaat ovat ilmoittaneet merkittävästä kivun lievittymisestä 4 
viikon kuluessa pistoksesta, ja muista pistoshoidoista poiketen matalampi kivun 
taso säilyi ennallaan yhden vuoden seurantajakson ajan.1

Onko Arthrosamid® oikea valinta minulle?
Arthrosamid®  on hyväksytty polven nivelrikon oireelliseen hoitoon, joten kuka 
tahansa sitä sairastava voi soveltua hoitoon. Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
useat potilaat ovat hyötyneet Arthrosamid®-hydrogeelihoidosta.  Arthrosamid®-
hoito ei välttämättä kuitenkaan sovi kaikille. Lääkäri on paras henkilö neuvomaan 
sinua, mutta tilanteita, joissa Arthrosamid®-valmistetta ei saa käyttää (vasta-
aiheita) ovat muun muassa seuraavat*: 

- Jos sinulla on infektio pistoskohdassa tai sen lähellä. 
- Jos sinulla on hemofilia tai käytät verenohennuslääkkeitä. 
-  Jos sinulle on tehty polven tähystysleikkaus viimeisten kuuden  

kuukauden aikana. 

Lisäksi lääkäri voi olla suosittelematta Arthrosamid®-hoitoa, jos sinulla diabetes, 
joka ei ole hallinnassa, sinulle tehdään mittava hammashoito tai sinulla on todettu 
autoimmuunisairaus (kuten MS-tauti, Addisonin tauti tai keliakia). Jos olet alla 
18-vuotias, raskaana tai sinulla on vierasesine polvessasi, lääkärisi ei välttämättä 
suosittele pistosta. Tämä johtuu siitä, että Arthrosamid®-valmisteen turvallisuutta 
ja tehokkuutta ei ole vielä määritetty näissä ryhmissä. 

*Tämä ei ole kattava vasta-aiheluettelo.
Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tai katso Arthrosamid-val-
misteen käyttöaiheet ja vasta-aiheet takasivulta. 



Miten Arthrosamid® eroaa muista 
pistoshoidoista? 

Ota seuraava askel polven nivelrikon 
aiheuttaman kivun hallinnassa

Arthrosamid®  poikkeaa viskositeettia lisäävistä injektioista, kuten 
hyaluronihaposta (HA), runsaasti verihiutaleita sisältävästä plasmasta (PRP) ja 
regeneratiivisesta kantasoluhoidosta. Näistä hoidoista poiketen Arthrosamid® on 
hajoamaton hydrogeeli, mikä tarkoittaa, että sen voitelu- ja pehmustamiskyky 
säilyvät pidempään. Muista hoidoista poiketen Arthrosamid®-valmisteesta 
muodostuu integroitunut osa nivelpussin pehmeää kalvokudosta, mikä voi johtaa 
pitkäkestoiseen kivunlievitykseen.5

Polven nivelrikko voi olla heikentävä sairaus, joka vaikuttaa 
elämänlaatuun. Käsikaupassa myytävät särkylääkkeet, 
ruokavalion muutokset ja liikunta eivät välttämättä aina riitä. 
Keskustele lääkärisi kanssa Arthrosamid®-hoidosta.
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Lue lisätietoja varoituksista ja varotoimista käyttöohjeista. Käyttöohje  

on saatavilla myös osoitteessa http://www.arthrosamid.com 
tai info@arthrosamid.com.

KÄYTTÖAIHEET, 
POTILASRYHMÄT 
JA KÄYTTÖ
Arthrosamid® on tarkoitettu 
polven nivelrikon  
oireelliseen hoitoon aikuispotilailla.

VASTA-AIHEET5

Arthrosamid®-valmistetta ei saa käyttää seuraavissa tilanteissa:
- Jos pistoskohdassa tai sen läheisyydessä on aktiivinen ihosairaus 

tai infektio
- Jos nivelessä on infektio tai se on vakavasti tulehtunut.
- Jos potilas on saanut aiemmin hoitoa muulla imeytymättömällä pistoksella tai implantilla. 

- Jos potilaalle on tehty polven alloplastia tai polvessa on vierasta materiaalia
- Jos potilaalle on tehty polven tähystysleikkaus viimeisten 6 kuukauden aikana
- Jos potilaalla on hemofilia tai potilaan verenohennushoito ei ole hallinnassa

1. Bliddal H, Overgaard A, Hatkopp A, Beier J, Conaghan PG et al. (2021) Polyakryyliamidihydrogeeli-injektio polven nivelrikkoille: 6 kuukauden tuleva tutkimus. 
J Orthop  
Res Ther 6: 1188. 
2. Jorge L. Escobar Ivirico, Maumita Bhattacharjee, Emmanuel Kuyinu, Lakshmi S. Nair, Cato T. Laurencin, Regenerative Engineering for Knee Osteoarthritis Treatment: Biomaterials 
and Cell-Based Technologies, Engineering, Volume 3, Issue 1,2017, P16-27.
3. Public Health England. Saatavilla osoitteessa: https://www.versusarthritis.org/media/13374/birmingham-oa-1.pdf. Viimeksi 23.3.2021.
4. Goldman, D.T., Piechowiak, R., Nissman, D., Bagla, S., Isaacson, A., 2018. Current Concepts and Future Directions of Minimally Invasive Treatment for Knee Pain. Current rheumatology reports 20, 54.
5. Arthrosamid, Käyttöohje. Julkaistu marraskuussa 2020 10082-002. 
6. Christensen, L., Daugaard, S., 2016. Synoviaalikalvon histologinen ulkonäkö polven nivelrikon hoidon polyakryyliamidigeeli-injektioilla: Tapauskertomus. Journal of Arthritis 5, 217.
7. Tnibar, A., Schougaard, H., Camitz, L., Rasmussen, J., Koene, M., Jahn, W., Markussen, B., 2015. Kansainvälinen monikeskustutkimus nivelensisäisen polyakryyliamidihydrogeelin tehokkuudesta nivelrikkoa sairastavilla 
hevosilla: 24 kuukauden seuranta. Acta veterinaria Scandinavica 57, 20.
8. Christensen, L., Camitz, L., Illigen, K.E., Hansen, M., Sarvaa, R., Conaghan, P.G., 2016. Polyakryyliamidihydrogeelin liittäminen synoviaaliseen ruiskeen jälkeen normaaleihin ja nivelrikkoista kärsiviin eläinten niveliin. Osteoarthritis and 
cartilage / 24, 1999-2002.
9. Tietoaineisto tiedostossa.

@ConturaLtd

Contura-orthopaedics-ltd

Contura-orthopaedics-ltd

f


