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Keskusteltuasi lääkärin kanssa olet päättänyt, että Arthrosamid® 
on oikea vaihtoehto sinulle. Onneksi olkoon seuraavasta askeleesta 
kipusi hallinnassa. Tässä esitteessä kerrotaan kaikki, mitä sinun 
tarvitsee tietää toimenpiteestä ja odotuksista sen jälkeen. Lue 
koko esite huolellisesti, jotta ymmärrät, mitä toimenpiteen aikana 
tapahtuu ja milloin voit odottaa tuloksien huomaamista.

Pätevä erikoislääkäri, eli ortopedian kirurgi tai reumatologi antaa 
Arthrosamid®-hoidon yhtenä injektiona polven nivelväliin. Toisin kuin 
leikkaus pistos on minimaalisesti invasiivinen toimenpide, joka tehdään 
avoterveydenhuollossa.⁴ Ennen Arthrosamid®-pistosta sinulle annetaan 
paikallispuudutus, joka voi pistää hieman, mutta tekee polven alueen 
tunnottomaksi. Kaikkien implanttitoimenpiteiden tavoin saat antibiootteja 
suojaksi mahdolliselta infektioriskiltä.

-  Toimenpiteen jälkeen saat lähteä heti tai odottaa, kunnes tunnet olevasi valmis 
lähtemään.

-  Polvi saattaa alkaa tuntua epämukavalta puudutuksen hävitessä, mutta useat 
potilaat eivät tunne epämukavuutta.

-  Jos tunnet epämukavuutta, oireina voi olla lievä tai kohtalainen kipu ja/tai 
turvotus pistoskohdassa. Jos polvi alkaa punoittaa, kuumottaa, turpoaa tai tulee 
kivuliaammaksi, hakeudu välittömästi pistoksen antaneen lääkärin hoitoon.

- Säännöllisten lääkkeiden ja särkylääkkeiden käyttöä jatketaan tavalliseen 
tapaan.   

- Arthrosamid® saattaa tuntua erilaiselta kuin muut aiemmat pistoksesi, koska 
sen viskositeetti on suurempi kuin muilla pistoshoidoilla.
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Mitä on odotettavissa välittömästi 
toimenpiteen jälkeen?1

Hydrogeelin yleinen turvallisuus on määritetty sen yli 20 vuoden 
käytön aikana kehon eri käyttötarkoituksissa. Arthrosamid® on 
uudentyyppinen polven pistoshoito, joka auttaa hoitamaan nivelrikon 
aiheuttamaa kipua ja tarjoaa vaihtoehdon saatavilla oleville hoidoille.1

Arthrosamid®-valmisteen on osoitettu vaimentavan niveleen 
kohdistuvaa rasitusta, lievittävän kipua ja vähentävän jäykkyyttä ja 
näin parantavat polven toimivuutta..1–3 

Muista hoidoista poiketen se integroituu nivelkalvoon ja paksuntaa 
polviniveltä ympäröivää nivelnestettä, mikä vähentää kitkaa 
ja vaimentaa niveleen kohdistuvaa rasitusta. Tuloksena on 
polvikivun turvallinen ja kestävä lievittyminen yhdellä 
pistoksella.
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Kipu lievittyy todennäköisesti jonkin verran 24 tunnin kuluessa, mutta 
suurimman hyödyn ilmeneminen voi kestää 4–12 viikkoa. Kliinisten 
tietojen perusteella useimmat potilaat alkavat huomata vaikutuksen 
muutaman viikon kuluessa.1

Milloin kipu helpottaa?

Raskasta ja rasittavaa liikuntaa (esimerkiksi juoksemista, tennistä tai 
pitkiä kävelylenkkejä) tulisi välttää ensimmäisinä päivinä pistoksen jälkeen.  
Lääkärisi kertoo, miten voit lisätä liikunnan määrää vähitellen.  

Milloin voin taas liikkua normaalisti? 

Jos sinulle tehdään myöhemmin mittava leikkaus tai hammashoito, sinun 
on kerrottava hoitavalle lääkärille, että sinulla on Arthrosamid®- implantti 
polvessa, jotta hän voi tehdä oikean lääketieteellisen arvion. 

Onko hoidosta kerrottava 
terveydenhuollon ammattilaisille? 

Hydrogeelipistos ei hajoa ja siksi se tuottaa pitkäkestoisen 
kivunlievityksen. Tähän mennessä potilaat ovat ilmoittaneet 
merkittävästä kivun vähenemisestä neljän viikon kuluessa pistoksesta ja 
sama vähentyneen kivun taso säilyi yhden vuoden seurantajakson ajan.5

Kuinka kauan hoito kestää?  
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