
Wiskosuplementy
Fermathron®
Broszura dla pacjenta

Normalne życie jest możliwe



Które stawy
dotknięte są problemem?

Najczęściej choroba zwyrodnieniowa stawów dotyka 
stawów biodrowych i kolanowych 5 6 7



Wiskosuplementy Fermathron
Najważniejsze korzyści jakie dają wiskosuplementy Fermathron

•   Redukuje ból i sztywność stawów kolanowych i biodrowych 1,2

•   Łagodzi objawy występujące w stawach kolanowych nawet na 6 miesięcy 1

•   Ma głównie działanie mechaniczne 3, 4

•   Uznana i skuteczna terapia, której towarzyszą minimalne reakcje niepożądane

•   Terapia nie wymaga hospitalizacji pacjenta

Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawów?
Choroba zwyrodnieniowa stawów to niezapalne, postępujące zaburzenia obejmujące stawy, 
szczególnie stawy podporowe, takie jak kolanowy, ale także biodrowy, skokowo-goleniowy czy 
ramienny.
Choroba zwyrodnieniowa stawów najczęściej dotyka osoby w średnim wieku i osoby starsze, ale 
może także wystąpić u młodszych pacjentów, u których doszło do uszkodzenia stawu wskutek 
wypadku, kontuzji sportowej albo naturalnego zużycia stawu.
Wśród objawów można wymienić ból, opuchnięcie i sztywność zmienionych chorobowo stawów, 
a także utratę mobilności.
W miarę postępowania choroby, jakość życia pacjenta może ulec pogorszeniu wskutek utraty 
obilności.

Które stawy najczęściej dotyka ten problem?
Najczęściej choroba zwyrodnieniowa stawów dotyka stawów biodrowych i kolanowych 5,6. Staw 
kolanowy i biodrowy mają złożoną budowę i w codziennych sytuacjach podlegają różnym 
ruchom. Ból i dyskomfort tych stawów spowodują ograniczenie mobilności oraz utratę stabilności 
podczas wykonywania prostych czynności codziennych, np. wchodzenia po schodach. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów może jednak wystąpić także w innych stawach maziówkowych, np. 
skokowo-goleniowym czy ramiennym. Ból i sztywność tych stawów mają niekorzystny wpływ na 
nasze życie codzienne.7 
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W stawie dotkniętym łagodną 
lub umiarkowaną chorobą 
zwyrodnieniową stawów płyn 
maziowy traci swoje właściwości 
ochronne 10, 11.



Zdrowy staw

Kwas hialuronowy w mazi 
stawowej odpowiada za jej 
właściwości ochronne.

Uszkodzony stawStaw objęty chorobą 
zwyrodnieniową

Co wywołuje ból i dyskomfort?
W większości zdrowych stawów znajduje się przestrzeń wypełniona płynem zwanym płynem 
maziowym.
Jest to gęsta i lepka ciecz, która pełni funkcje smarujące i amortyzujące. Dzięki temu chrząstka 
na końcach kości jest chroniona przed zużywaniem się i uszkodzeniami w codziennym użyciu. W 
stawie dotkniętym chorobą zwyrodnieniową stawów płyn maziowy znacznie traci gęstość, a tym 
samym właściwości smarujące i amortyzujące. Oznacza to, że podczas poddania stawu obciążeniu, 
zwiększony nacisk i tarcie niszczą chrząstkę, chroniącą końce kości.  W efekcie pojawia się ból i 
dyskomfort.10

Jakie funkcje pełni płyn maziowy?

•   Zachowanie właściwej odległości między chrząstką stawową, torebką stawową i błoną maziową.

•   Amortyzator chroniący powierzchnie chrząstki

•   Środek smarujący staw, aby ułatwić jego ruchy

Najważniejszym składnikiem mazi stawowej, odpowiedzialnym za w/w funkcje jest kwas 
hialuronowy. 10

Maź stawowa

Dolegliwości 
bóloweChrząstka

Uszkodzona 
chrząstka
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What can you do yourself when your joints hurt ? 8, 9

 Reduce present overweight if possible

 Train the muscles around the joint

 Bathe in warm water 

 Continuous movement to keep the joints mobile

What treatments are available? 8, 9

 When the disease is in a very early stage a person may be prescribed a course of
 physiotherapy and may be advised to lose weight to reduce the stress on the affected joint.

 Patients may also use paracetamol or acetylsalicylic acid to reduce the pain.

 There are many types of anti-inflammatory drugs known as non-steroidal anti-inflammatory
 drugs (NSAIDS). These are widely used but some people suffer side effects and are
 therefore unable to benefit from their use.

 Another treatment is the injection of corticosteroids into the joint, 
 thus reducing the inflammation.

 Viscosupplementation with Hyaluronic Acid products such as Fermathron

Consult your physician

Please consult your doctor, who will be able to decide if a treatment with Fermathron products is
the best choice for you. This brochure is not meant to replace the experience and good counsel of 
your Physician. If you have any questions, speak to him or her about your ailment. 
Not all patients are candidates for this product. Only a medical professional can determine the 
treatment appropriate for your specific condition.

To Remain Active

Freedom
Swoboda

w utrzymaniu aktywności



Co możesz zrobić, gdy bolą cię stawy? 8,9

•   W miarę możliwości zmniejszyć nadwagę

•   Ćwiczyć mięśnie wokół danego stawu

•   Brać ciepłą kąpiel

•   Dbać o regularny ruch, aby rozruszać stawy

Jakie są możliwości leczenia? 8, 9

•   W Na bardzo wczesnym etapie choroby, można zalecić pacjentowi serię zabiegów 

fizjoterapeutycznych oraz doradzić zrzucenie nadwagi, aby zmniejszyć obciążenie stawu 

dotkniętego problemem.

•   Pacjenci mogą także brać paracetamol albo kwas acetylosalicylowy, aby złagodzić ból.

•   Istnieje wiele rodzajów leków przeciwzapalnych zwanych niesteroidowymi lekami 

przeciwzapalnymi (NLPZ). Są one powszechnie stosowane, chociaż niektórzy pacjenci skarżą się 

na ich działanie uboczne i nie mogą z nich korzystać.

•   Można również stosować dostawowe iniekcje z kortykosteroidów, aby zmniejszyć zapalenie.

•   Wiskosuplementacja produktami z kwasem hialuronowym, np. produktami Fermathron

Skonsultuj się ze swoim lekarzem

Skonsultuj się ze swoim lekarzem, który zadecyduje, czy leczenie produktami Fermathron będzie 
dla Ciebie najlepszym wyborem. Informacje zawarte w tej broszurze nie zastąpią doświadczenia 
i dobrej porady lekarza. W przypadku jakichkolwiek pytań, porozmawiaj z lekarzem o swoich 
dolegliwościach.
Nie wszyscy pacjenci mogą stosować ten produkt. Jedynie wykształcony lekarz może dobrać 
odpowiednie dla danej choroby leczenie.
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What does the treatment with Fermathron Viscosupplement consists of?

The treatment consists of one or a number of injections. In general there are no side effects to 
this treatment although in some isolated cases patients may experience some pain and swelling 
at the site of the injection. This disappears after two or three days and does not compromise the 
treatment.

Who would benefit from treatment with Fermathron Viscosupplement?

Persons who have mild to moderate osteoarthritis who wish to regain an active life style may 
benefit from a treatment with a Fermathron product. The treatment with Fermathron One 
viscosupplement may lead to the reduction of pain and stiffness in the hip or knee joint for up to 6 
months. Fermathron and Fermathron Plus Viscosupplements have been shown to relieve pain and 
stiffness for 6 months in the knee joint.
 
How does Fermathron Viscosupplement work?3

Fermathron Supplement is made of Hyaluronic Acid (HA), which is one of the main components of a 
lubricating and shock absorbing fluid that is found between most joints.
Fermathron supplements this synovial fluid with a new supply of Hyaluronic Acid to enable it to
continue its function during everyday activities. 

Why choose Fermathron Viscosupplement?3

Fermathron products are pure and natural products that are introduced into the synovial joint 
and are called a viscosupplement. This means that it supplements the depleted synovial fluid 
with liquid that is essentially the same as the synovial fluid in a non-arthritic joint. The Fermathron 
products have similar viscoelastic properties as the synovial fluid in a healthy joint. Fermathron 
Viscosupplement is extracted from microorganisms and is therefore much less likely to cause any 
site reactions. Fermathron Viscosupplement has been confirmed to be a reliable product in a large 
multicentre clinical investigation.1, 2  

It’s not just 
what we make… 

it’s what we make possible

Nie chodzi o to 
co robimy …

ale o to, co umożliwiamy
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It’s not just 
what we make… 

it’s what we make possible

Z czego składa się leczenie wiskosuplementem Fermathron?

Leczenie obejmuje jedną lub kilka iniekcji. Zasadniczo leczenie nie wywołuje skutków ubocznych, 
chociaż w jednostkowych przypadkach pacjenci mogą odczuwać ból, a w miejscu iniekcji może 
wystąpić opuchlizna. Ustępuje ona po dwóch lub trzech dniach i nie zaburza procesu leczenia.

Dla kogo leczenie wiskosuplementem Fermathron będzie szczególnie korzystne?

Leczenie produktem Fermathron może przynieść szczególną korzyść osobom o łagodnej lub 
umiarkowanej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów, pragnącym prowadzić aktywne życie. 
Leczenie wiskosuplementem Fermathron One może spowodować zmniejszenie bólu i sztywności 
stawu biodrowego lub kolanowego nawet na 6 miesięcy. Wykazano, że wiskosuplementy 
Fermathron i Fermathron Plus łagodzą ból i sztywność stawu kolanowego na 6 miesięcy.

Jak działa wiskosuplement Fermathron?3

Suplement Fermathron zawiera kwas hialuronowy (HA), będący jednym z najważniejszych 
składników mazi stawowej, występującej w większości stawów, pełniącej funkcje smarujące i 
amortyzujące.
Fermathron suplementuje maź stawową nową porcją kwasu hialuronowego, dzięki czemu staw 
może dalej funkcjonować podczas wykonywania codziennych czynności.

Dlaczego warto wybrać wiskosuplement Fermathron?3

Produkty Fermathron to czyste i naturalne wyroby, wprowadzane do mazi stawowej i nazywane 
wiskosuplementami. Oznacza to, że uzupełniają maź stawową płynem, który jest w zasadzie taki 
sam jak maź stawowa w stawie nie objętym chorobą zwyrodnieniową. Produkty Fermathron 
posiadają właściwości wiskoelastyczne zbliżone do właściwości mazi stawowej w zdrowym stawie. 
Wiskosuplement Fermathron uzyskuje się z mikroorganizmów, dzięki czemu istnieje niewielkie 
prawdopodobieństwo, że wywoła jakiekolwiek reakcje uboczne. Duże, wieloośrodkowe badanie 
kliniczne potwierdziło niezawodność wiskosuplementu Fermathron. 1, 2



Fermathron

Fermathron 236380-INTHialuronian sodu 20 mg/ 2,0 ml

Fermathron Plus

Fermathron Plus 236381-INTHialuronian sodu 30 mg/ 2,0 ml

Fermathron One

Fermathron One 236383-INTHialuronian sodu 60 mg/ 3,0 ml

* W przypadku stawu kolanowego zaleca się od trzech do pięciu iniekcji. Lekarz powinien dostosować 
dawkowanie do możliwości iniekcji w jamie maziowej stawu biodrowego, skokowo-goleniowego 
i ramiennego. Zaleca się wykonywanie iniekcji w stawach biodrowych, skokowo-goleniowych 
i ramiennych pod kontrolą USG lub fluoroskopową. 

Produkt pakowany w napełnioną strzykawkę w blistrze i kartoniku. Sterylizowany metodą filtracyjną, 
a produkt końcowy w kartoniku jest ostatecznie sterylizowany za pomocą tlenku etylenu, dzięki czemu 
zewnętrzna powierzchnia strzykawki pozostaje jałowa.

20 mg

30 mg

60 mg

2,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

1,0 %

1,5 %

2,0 %

5 iniekcji

3 iniekcje

1 iniekcja

1,19-2,03 milionów 
Daltonów

2,30-3,98 milionów 
Daltonów

Usieciowany

Masa w 
jednej 
iniekcji

Objętość 
w jednej 
iniekcji

Dawka*Stężenie 
hialuronianu 
sodu w masie/ 
objętości

Masa cząsteczkowa 
hialuronianu sodu

Produktowe Objaśnienie Nr art.

Wyłączenia odpowiedzialności
Firma Zimmer Biomet jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności ze wszystkimi stosownymi przepisami i postanowieniami, w tym z kodeksami etycznych praktyk biznesowych 
Eucomed/Mecomed/SAMED oraz innymi normami branżowymi. Dalsze informacje na temat norm wymienionych towarzystw można znaleźć na stronach internetowych www.
eucomed.org, .org i .

O ile nie określono inaczej, niniejsza publikacja, w tym cała jej treść, grafiki, zdjęcia, nazwy, logo i znaki, jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi oraz innymi 
prawami własności intelektualnej należącymi do firmy Biomet lub Zimmer Biomet, bądź jej oddziałów, albo udzielonymi tym podmiotom na zasadzie licencji. Zabrania się 
rozpowszechniania, powielania i ujawniania przedmiotowych treści w całości lub w części bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody firmy Zimmer Biomet.

Prosimy zapoznać się z pozwoleniem na dopuszczenie produktu do obrotu w Państwa kraju oraz z instrukcjami dotyczącymi stosowania produktu. Szczegółowe informacje dotyczące 
produktu, w tym wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych zdarzeń niepożądanych, można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania. www.
zimmerbiomet.com lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Zimmer Biomet.

Nie do dystrybucji we Francji. Produkt nie jest przeznaczony dla chirurgów praktykujących we Francji.
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