Keeping active people active

Contem STABHA para as Lesões nos Tendões e nos Ligamentos
TM

Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid
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Tendinopatia
Para manter activas as pessoas activas da Coifa dos Rotadores
2 injeções, intervalo de 14 dias
Força do tendão perdida

• Degeneração e má qualidade da ECM*
• Diminuição da produção de colagénio
• Formação de tecido cicatrizante

Força do tendão restaurada

• Regeneração da ECM*
• Restauração de proteoglicanos
• Produção de colagénio

STABHA para lesões nos tendões
TM

1 -Reduz a formação de tecido cicatrizante
2 - Restaura força e função
3 - Retorno mais rápido à mobilidade
4 - Alívio da dor
5 - Segurança e eficácia comprovadas

*ECM : Matriz Extra Cellular
2

Final_Layout_TendoVis_brochure8p_2016.indd 2

26/05/16 10:43

Estudo Clínico
25 no Grupo TendoVis

TM

50

PACIENTES INSCRITOS

25 no Grupo fisioterapia

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.

Dor em repouso

Dor em carga

Murley Score

Oxford Shoulder Score
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Para manter activas as pessoas activas

Epicondilite
Lateral
2 injeções, espaçadas 7 dias

Desalinhamento de fibras

Realinhamento de fibras

• Sem dor
• Retorno da mobilidade
• Retorno da força

• Dor
• Perda de Movimento
• Perda de força

STABHA para o estiramento do cotovelo
TM

1 - Segurança e eficácia comprovadas
2 - Acelera a recuperação
3 - Aumenta a força tênsil
4 - Reduz a dor
5 - Recuperação rápida da força

1

2

3
4
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Estudo Clínico
165 Tratados com TendoVis

TM

331

PACIENTES INSCRITOS

166 Tratados com Placebo

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

Os pacientes injetados com
TendoVisTM sentiram menos dor
em preensão

Os pacientes injetados com TendoVisTM
sentiram menos dor em repouso

Os pacientes injetados com TendoVisTM
tiveram maior força de preensão

Referências
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7.
8.
9.

Chronic tendon pathology: molecular basis and therapeutic implications. Riley G. Expert Rev Mol Med. 2005 Mar 24 ; 7(5) : 1-25.
Collagen fib es of the spontaneously ruptured human tendons display decreased thickness and crimp angle. Tero et al. J
Orthop Res. 2004 Nov ; 22 : 1303-1309.
Biomechanics of tendon injury and repair. Lin et al. J Biomech. 2004 Jun ; 37 : 865-877.
Tendon lesions and soft tissue rheumatism--great outback or great opportunity? Cawston et al. Ann Rheum Dis. 1996 Jan ;
55(1) : 1-3.
The role of proteoglycans in maintaining collagen fib il morphology. Dell’Orbo et al. Histol Histopathol. 1995 Jul ; 10(3) : 583-8.
Hyaluronic acid modulates proliferation, collagen and protein synthesis of cultured fetal fib oblasts Mast et al. Matrix. 1993
Nov ; 13(6) : 441-6.
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.
Effic y 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.
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.
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Entorse do Tornozelo
Para manter activas as pessoas activas

2 injeções em 5 dias

Ligamento recuperado

Micro lesão no ligamento

• Recuperação da estabilidade
• Alívio da dor
• Capacidade de suportar
cargas e pesos

• Perda de estabilidade
• Dor
• Perda da capacidade de cargas e pesos

STABHA Para entorses
TM

1 - Segurança e eficácia comprovadas 2
- Aumenta o índice de recuperação
3 - Reduz a dor
4 - Melhora a qualidade da
recuperação
5 - Reduz as recorrências

2

1
3

6
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Estudo Clínico
158

PACIENTES

Seguidos durante 2 anos

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 TendoVisTM recuperaram mais
rapidamente

Os pacientes TendoVisTM sofreram
menos entorses no tornozelo ao
longo de um período de 2 anos
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Para manter activas as pessoas activas

Para aliviar a dor e promover a função de
tendões e ligamentos danificados .

Uses
O TendoVis™ destina-se a aliviar a dor e otimizar a recuperação de
tendões e ligamentos danificados por lesão aguda ou crônica.
TendoVis™ o hialuronato de sódio aumenta o hialuronato de
sódio naturalmente existente no tecido mole que circunda
tendões e ligamentos danificados e fornece suporte, lubrificação
e hidratação ao local afetado proporcionando assim o ambiente
ideal para cicatrização do tecido danificado. TendoVis™ Tem
demonstrado aliviar a dor e otimizar a recuperação do tornozelo
após entorse de primeiro ou segundo graus, aliviar a dor crônica e a
incapacidade do cotovelo com epicondilalgia lateral e aliviar a dor
em pacientes com tendinopatia sintomática da coifa dos rotadores.
Contra-indicações
Pacientes com sensibilidade conhecida ao hialuronato de sódio.
Dosagem e Administração
A injeção peri-articular deTendoVis™ deve ser ministrada apenas
por um profissional de saúde treinado na técnica específica de
injeção peri-articular. O conteúdo da seringa é estéril e deve ser
injetado utilizando uma agulha estéril de tamanho apropriado
para o local da injeção. A área a ser tratada deve ser desinfectada
antes da injeção. Descarte a seringa e a agulha após uma única
utilização.
Entorses do tornozelo
Uma injeção peri-articular de 1,2 ml de TendoVis™ de preferência
dentro de 48 horas após o entorse do tornozelo de primeiro ou
segundo graus e uma segunda injeção 2 a 3 dias após a
primeira injeção. Recomenda-se uma agulha de calibre 27. As
injeções peri-articulares devem ser administradas durante uma
única penetração ao longo do ligamento talofibular anterior usando
marcos clínicos. A injeção é administrada ao longo de 3 planos de
antero-posterior, medial e lateral para o marco ligamentar proximal.
Epicondilalgia Lateral
Uma injeção peri-articular de 1,2 ml de TendoVis™ no local do
epicôndilo do cotovelo lateral seguido de uma segunda injeção no
mesmo local uma semana após a primeira injeção. É recomendada
uma agulha de calibre 27. Identificar o ponto mais suave do
epicôndilo por palpação suave. Posicionar a agulha a 45 graus
até o ponto de dor máxima do epicôndilo lateral. Após a
punção da pele, ângulo da agulha paralela à pele e inseri-lo para o
ponto de dor máxima no epicôndilo lateral. Injectar metade do
conteúdo com a agulha nessa posição sem sair da pele. Girar a
agulha 180 graus (direção oposta) e inserir a agulha paralela à
pele em direção ao ponto de dor máxima no epicôndilo lateral.
Injectar o conteúdo restante ao retirar a agulha. Remover a agulha
da pele. Fletir e estender o cotovelo cinco vezes e, em seguida,
internamente e externamente rodar cinco vezes.
Tendinopatia da Coifa dos Rotadores
Uma injeção peri-articular de 1,2 ml de TendoVis™ no espaço
subacromial do ombro imediatamente acima do tendão seguida de
uma segunda injeção peri-articular após 14 dias. É recomendada
uma agulha de calibre 22. Posicionar o paciente em posição
vertical, o braço relaxado ao lado e virado para fora. Recomenda-se
o uso de uma sonda de ultra-som posicionada no ombro lateral
direcionada no plano do tendão supra-espinhal para guiar a injeção.
Localizar o acrômio, cabeça do úmero e fenda subacromial.
Introduzir a agulha na fenda 1cm posterior e 2cm distal à
borda
acromial
ântero-lateral.
Avançar
a
agulha
horizontalmente e numa direção parcialmente medial.
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Quando não for sentida qualquer resistência no êmbolo injectar
TendoVis™ sobre a cabeça do úmero no espaço subacromial tendo
muito cuidado para não injetar no tendão.
Advertências e Precauções
O TendoVis™ deve ser injectado apenas por um Profissional de Saúde
treinado no procedimento. As seringas pré-cheias do TendoVis™ As
seringas pré-cheias são de uso único. O conteúdo da seringa deve
ser utilizado apenas para uma injecção. Qualquer hialuronato de
sódio remanescente deve ser descartado. Se uma seringa for
mantida para uma injecção subsequente existe o risco de
contaminação resultando na possível infecção do doente e/ou
reacção de corpo estranho.
O TendoVis™ 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 TendoVis™ Não deve ser injectado nos vasos
sanguíneos porque o hialuronato de sódio tem o potencial de obstruir
os vasos, o que pode resultar em embolia ou infarto. O TendoVis™ não
deve ser injectado num hematoma. A injeção direta nos tendões deve
ser evitada, pois isso pode levar à ruptura. O uso de uma sonda de ultrasom para guiar a injeção minimizará esse risco. Não injectar nos
tecidos moles de pacientes se o local da injecção 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 injecção como
com qualquer procedimento periarticular. Não há provas da segurança
do TendoVis™ na gravidez humana e na lactação. A segurança e a
eficácia do TendoVis™ 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
TendoVis™ Não foi testado quanto à compatibilidade com outras
substâncias para injecção 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
o prazo de validade.
rev. 2016_05

Apresentação
O TendoVis™ é uma solução límpida de hialuronato de sódio estéril a
1% numa solução salina tamponada com fosfato, contida numa seringa
pré-cheia para injeção periarticular no tecido mole que circunda
tendões e ligamentos. Hialuronato de sódio é um polissacarídeo de
cadeia longa composto de unidades de dissacarídeo de repetição, que
ocorre naturalmente no corpo. O TendoVis™ tem um pH e osmolalidade
biocompatíveis com o tecido mole. 1.2ml de TendoVis™, esterilizado por
filtração, é colocado dentro de uma seringa descartável de vidro, pronta
a usar. A seringa vem embalada dentro de um blister e exteriormente
numa caixa de cartão.
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