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Keeping active people active

Contém STABHATM para as Lesões nos Tendões e nos Ligamentos 
Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid
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STABHATM para lesões nos tendões
1 - Reduz a formação de fibroses   
2 - Recupera a força e função
3 - Mobilização mais cedo
4 - Alivio da dor
5 - Segurança e eficácia comprovada

Tendinopatia da 
Coifa dos Rotadores
2 injeções, intervalo de 14 dias

Força do tendão perdida

• Degeneração e fraca qualidade de ECM*
• Produção de colagénio diminuida
• Formação de fibroses nos tecidos

Força do tendão recuperada

• ECM* regenerada
• Proteoglicanos recuperados
• Produção de colagénio 

*ECM : Extra Cellular Matrix

Keeping active people active
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PACIENTES INSCRITOS

Estudo Clínico

Injeções subacromiais de Hialuronato de Sódio guiadas por ultra sons  para a gestão das 
tendinopatias da coifa do rotador: um estudo prospectivo comparativo com terapias de 
reabilitação. 

Ultrasound-guided subacromial injections of sodium hyaluronate for the management of rotator cuff tendinopathy : a prospective comparative study with rehabilitation therapy. 
Merolla et al. Musculoskelet Surg (2013) 97 (Suppl 1) : S49–S56.

1. Ultrasound-guided subacromial injections of sodium hyaluronate for the management of rotator cuff tendinopathy : 
a prospective comparative study with rehabilitation therapy. Merolla et al. Musculoskelet Surg (2013) 97 (Suppl 1) : S49–S56.

2. Effects of repetitive injections of hyaluronic acid on peritendinous adhesions after flexor tendon repair: a preliminary randomised,
placebo-controlled clinical trial. Ozgenel et al. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2012 Jan ; 18(1) : 11-17.

3. Involvement of proteoglycans in tendinopathy. Parkinson et al. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2011 Jun ; 11(2) : 86-93.

4. Tendon: biology, biomechanics, repair, growth factors, and evolving treatment options. James et al. J Hand Surg Am. 2008 Jan ;
33(1) : 102-112.

5. Collagen structure of tendon relates to function. Franchi et al. www.thescientificworld.com 2007 Mar ; 7 : 404-420.

6. Tendon proteoglycans : biochemistry and function. Yoon et al. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2005 Mar ; 5(1) : 22-34. 

7. Effect of hyaluronic acid on the excursion resistance of tendon grafts. A biomechanical study in a canine model in vitro. 
Nishida et al. J Bone Joint Surg (Br). 2004 Aug ; 86(6) : 918-924. 

8. Glycosaminoglycans of human rotator cuff tendons : changes with age and in chronic rotator cuff tendinitis. Riley et al. Ann Rheum 
Dis. 1994 Jun ; 53(6) : 367-376.

9. Tendon degeneration and chronic shoulder pain : changes in the collagen composition of the human rotator cuff tendons in rotator 
cuff tendinitis. Riley et al. Ann Rheum Dis. 1994 Jun ; 53(6) : 359-66.

Dor em descanso Murley Score

Dor em carga Oxford Shoulder Score

Referências

in Rotator Cuff   
Tendinopathy

•  ECM* regeneration 
•  Proteoglycans restoration
•  Collagen production

Grupo SportVisTM  

Grupo fisioterapia50
25

25
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Epicondilite 
Lateral (Tennis Elbow)

2 injeções espaçadas 7 dias

Keeping active people active

STABHATM para o estiramento do cotovelo
1 - Segurança e eficácia comprovadas
2 - Recuperação acelerada
3 - Aumenta a força tênsil
4 - Reduz a dor
5 - Recuperação rápida da força

Mau alinhamento das fibras

• Dor
• Limitação de movimentos
• Perca de força

Realinhamento das fibras

• Sem dor
• Recuperação do movimento
• Recuperação da força

1 2

3
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Estudo Clínicoin Lateral   
Epicondylalgia

Pacientes inscritos
tratamento com  SportVisTM

tratamento com placebo

165

166331

Gestão do Tennis Elbow com Hialuronato de Sódio em injeções periarticulares. 
Management of tennis elbow with sodium hyaluronate periarticular injections. 

Petrella et al. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy and Technology. 2010,2 ; 4 : 1-6

Pacientes com tratamento SportVisTM 
tiveram menos dor em preensão

Pacientes com tratamento SportVisTM 
tiveram menos dor em descanso

Pacientes com SportVisTM tiveram mais 
força de preensão

1. Chronic tendon pathology: molecular basis and therapeutic implications. Riley G. Expert Rev Mol Med. 2005 Mar 24 ; 7(5) : 1-25.

2. Collagen fibres of the spontaneously ruptured human tendons display decreased thickness and crimp angle. Tero et al. J Orthop Res. 
2004 Nov ; 22 : 1303-1309.

3. Biomechanics of tendon injury and repair. Lin et al. J Biomech. 2004 Jun ; 37 : 865-877.

4. Tendon lesions and soft tissue rheumatism--great outback or great opportunity? Cawston et al. Ann Rheum Dis. 1996 Jan ; 55(1) : 1-3.

5. The role of proteoglycans in maintaining collagen fibril morphology. Dell’Orbo et al. Histol Histopathol. 1995 Jul ; 10(3) : 583-8. 

6. Hyaluronic acid modulates proliferation, collagen and protein synthesis of cultured fetal fibroblasts Mast et al. Matrix. 1993 Nov ; 13(6) 
: 441-6. 

7. Management of tennis elbow with sodium hyaluronate peri-articular injections Petrella et al. Sports Medicine, Arthroscopy,
Rehabilitation, Therapy and Technology. 2010,2 ; 4 : 1-6.

8. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy : a systematic review of
randomised controlled trials, Coombes et al. The Lancet. Volume 376 ; Issue 9754 : 1751-1767.

9. Comparative Effectiveness of Injection Therapies in Lateral Epicondylitis. A Systematic Review and Network Meta-analysis of
Randomized Controlled Trials, Krogh et al. The American Journal of Sports Medicine.Vol. 20(10) : 1-12.

Referências
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Entorse do Tornozelo
2 injeções em 5 dias 

Keeping active people active

STABHATM para os ligamentos
1 - Segurança e eficácia comprovados
2 - Aumenta o índice de recuperação
3 - Reduz a dor
4 - Aumenta a qualidade da recuperação
5 - Diminui os reincidentes

Micro lesão no ligamento

• Perda de estabilidade
• Dor
• Diminuição na capacidade de

suportar cargas e pesos

Ligamento recuperado

• Recuperação da estabilidade
• Alivio da dor
• Recuperação da capacidade

de suportar cargas e pesos

1

2

3
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Estudo Clínicoin Ankle Sprain

seguimento 2 anos158 PACIENTES

Periarticular Hyaluronic Acid in Acute Ankle Sprain.Petrella et al. Clin J Sport Med. 
Volume 17, Number 4, July 2007 : 251-257. 

Long-Term Efficacy and Safety of Periarticular. Hyaluronic Acid in Acute Ankle Sprain. 
Petrella et al. THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE. , April 2009, No. 2, (36) : 1-8.

Os pacientes SportVisTM  recuperaram mais depressa

Os pacientes  SportVisTM  sofreram 
menos de reincidentes no entorse do 

tornozelo durante os 2 anos

Referências
1. The early effect of high molecular weight hyaluronan (hyaluronic acid) on anterior cruciate ligament healing : an experimental study 

in rabbits. Wiig et al. J Orthop Res. 1990 May ; 8(3) : 425-34. 

2. Periarticular Hyaluronic Acid in Acute Ankle Sprain. Petrella et al. Clin J Sport Med.Vol 17 (4) ; July 2007 : 251-257.

3. Long-Term Efficacy and Safety of Periarticular Hyaluronic Acid in Acute Ankle Sprain. Petrella et al. THE PHYSICIAN AND SPORTS
MEDICINE. April 2009 ; No. 2 (36) : 1-8. 

4. Watson, Soft Tissue Wound Healing Review, 2003.

5. Weiss et al., Musculoskeletal Applications of Hyaluronan and Hylan, Implantable, Clinics in Podiatric Medicine and Surgery, Vol. 12, No. 
3, July 1995.

6. Weigel et al., The specific interaction between fibrin (ogen) and hyaluronan : possible consequences in haemostasis, inflammation
and wound healing, Ciba Found Symp. 1989 ; 143 : 248-61 ; discussion 261-4, 281-5.

7. Le Boeuf et al. Effects of  Hyaluronic Acid  and Other Glycosaminoglycans on Fibrin Polymer Formation, Biochemistry, 26, 6052-6057, 
1987.

8. Le Boeuf et al., Human fibrinogen specifically binds hyaluronic acid, Journal of Biological Chemistry, Vol. 261, No. 27,
September 1986.

9. Weigel et al., A Model for the Role of Hyaluronic Acid and Fibrin in the Early Events during the Inflammatory Response and Wound
Healing, Journal of theoretical Biology, 119, 219-234, 1986.
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Keeping active people active

Para aliviar a dor e promover a 
recuperação de tendões e 

ligamentos lesionados
injetar SportVis™ sob a cbeça do húmero no espaço subacromial 
com atenção para não injetar diretamente no tendão. 

Avisos e Precauções 

O SportVis™ deve ser injetado apenas por um Profissional de Saúde 
treinado no procedimento. As seringas pré-cheias do SportVis™ As 
seringas pré-cheias são de uso único. O conteúdo da seringa deve 
ser utilizado apenas para uma injeção. Qualquer hialuronato de 
sódio remanescente deve ser descartado. Se uma seringa for 
mantida para uma injeção subsequente existe o risco de 
contaminação resultando na possível infecção do doente e/ou 
reação de corpo estranho.  O SportVis™ Não deve ser reesterilizado, 
uma vez que o desempenho do dispositivo pode ser comprometido, 
o que pode causar danos graves à saúde e à segurança do doente. O 
SportVis™ Não deve ser injetado nos vasos sanguíneos porque o 
hialuronato de sódio tem o potencial de obstruir os vasos, o que 
pode resultar em embolia ou enfarte. O SportVis™ não deve ser 
injetado num hematoma. A injeção direta nos tendões deve ser 
evitada, pois isso pode levar à ruptura. O uso de uma sonda de ultra 
sons para guiar a injeção minimizará esse risco. Não injetar nos 
tecidos moles de pacientes se o local da injeção estiver infectado ou 
quando há evidência de doença de pele aguda ou crônica. O 
hialuronato de sódio é fabricado por fermentação de Streptococcus 
equi e rigorosamente purificado. No entanto, o profissional de saúde 
deve considerar os riscos imunológicos e outros potenciais que 
podem ser associados com a injeção de qualquer material biológico. 
Existe o risco de infecção no local da injeção como com qualquer 
procedimento periarticular. Não há provas da segurança do 
SportVis™ na gravidez humana e na lactação. A segurança e a 
eficácia do SportVis™ Não foi testado para crianças com menos de 
18 anos. Seguir as diretrizes nacionais ou locais para o uso seguro e 
a eliminação de agulhas. Obter assistência médica imediata se 
houver lesão. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não 
utilizar após o prazo de validade. 

Reações Adversas
Eritema leve que deve resolver-se com o tempo. 
Incompatibilidades 
SportVis™ Não foi testado quanto à compatibilidade com outras 
substâncias para injeção peri-articular. Portanto, a mistura ou 
administração simultânea com outros injetáveis peri-articulares não 
é recomendada.
Armazenamento 
Armazenar entre 2 ° C e 25 ° C. Não congelar. Proteger da luz. Não 
utilizar se a embalagem estéril tiver sido danificada. Não utilizar após
a data validade.

Apresentação 
SportVis™ é uma solução transparente de Hialuronato de 
Sódio estéril numa solução salina. Esta solução está contida 
numa seringa para injeções peri-artuculares nos tecidos moles 
que rodeiam tendões e ligamentos. O Hialuronato de Sódio é 
uma cadeia longa de polissacarídeos constituida por unidades 
de dissacarídeos repetidas que ocorrem naturalmente no corpo 
humano. SportVis™  tem um pH e osmolaridade biocompativel com 
os tecidos moles. 1.2ml de SportVis™, esterilizado por filtragem e 
inserida em vidro, pronto a usar, USO ÚNICO. Embalagem em 
blister e exterior em cartão. 

Utilização
SportVis™ pretende aliviar a dor e optimizar a recuperação dos 
tendões e ligamentos danificados por uma lesão crônica ou aguda. 
SportVis™ a u m e n t  a  o  H i a l u r o n a t o  d e  S ó d i  o  p r e s e n t e  
n a t  u r a l m e n t e  n o s  t  e c i d o s  m o l e s  e  o  f e r e c e  r  s u p o r  t e ,  
l u b r  i f i c a ç ã o  e  h i d  r a t a ç ã o  à  á r e a  a f e t a d a  e  a s s i  m  
p r o v i d e n c i a n d o  o  a m b i e n t e  a d e q u a d o .  SportVis™ 
demonstrou que alivia a dor e facilita a recuperação no tornozelo em 
entorces de primeiro ou segundo graus, alivia a recuperação da dor 
crónica e disfunção do cotovelo com epicondilite lateral, e também 
alivia a dor em pacientes com tendinopatias da coifa dos rotadores.

Contra-indicações
Pacientes com alergia ao Hialuronato de Sódio.

Dosagem e administração
Injeções peri-articulares de SportVis™ apenas devem ser 
administrados por Profissionais qualificados e com treino em injeções 
peri-articulares. O conteúdo da seringa é estéril e uma seringa 
também estéril e de tamanho adequado devia ser utilizada. USO 
ÚNICO. 

Estiramentos do Tornozelo
Uma injeção peri-articular de 1.2ml de SportVis™, preferencialmente 
nas primeiras 48h do entorse de primeiro ou segundo grau. Uma 
segunda injeção pode ser administrada dois a três dias depois. 
Recomenda-se uma agulha de 27 gauge, técnica peri-articular e ao 
longo do ligamento talofibular anterior. A injeção é feira ao longo dos 
3 planos, do antero-posterior, medial e lateral, até à referência 
anatómica do ligamento próximal.

Epicondilite Laterial
Uma injeção peri-articular de 1.2ml de SportVis™ no epicôndilo 
lateral do cotovelo seguida de uma segunda injeção uma 
semana após a primeira. Recomenda-se uma agulha de 27 gauge. 
Identifique a zona mais sensível por apalpação. Posicione a agulha 
num ângulo de 45º ao ponto de dor máxima do epicôndilo lateral. 
Após perfurar a pele, angular a agulha de forma paralela à pele 
e inserir em direção àzona de dor mais intensa no epicôndilo 
lateral. Injetar metade do conteúdo conforme a agulha se afasta da 
pele. Rode a agulha 180º e insira-a de novo paralela à pele e em 
direção ao ponto de maior dor no epicôndilo lateral. Injetar o 
remanescente ao retirar a agulha. Flectir o cotovelo 5 vezes e 
rotação externa e interna 5 vezes. 

Tendinopatia da Coifa dos Rotadores
Uma injeção peri-articular de 1.2ml de SportVis™ no espaço 
subacromial do ombro, logo acima do tendão. Deve ser seguida 
por uma segunda injeção peri-articular após 14 dias. recomenda-
se agulha 22 gauge. Sentar o paciente numa posição ereta, 
braço relaxado para o lado e com rotação externa. Use uma 
sonda de ultra sons posicionada lateralmente ao ombro em 
direção ao tendão do supra espinhoso. Localizar o acrómio, 
cabeça do húmero e o subacromial. Inserir a agulha na fenda 1cm 
posterior e 2cm distal à ponta do acrómio antero-lateral. Avance a 
agulha na horizontal e quando não encontrar resistência

Av. 25 de Abril 23, 1ºD
2795-197 Linda-a-Velha
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