
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nSTRIDE®

 avtologna 

raztopina proteinov 

Smernice zdravljenja 

 

 



Avtologno protivnetno 

zdravljenje vam lahko pomaga 

znova početi to, kar radi počnete. 

 

 

Z nSTRIDE APS boste hitro na poti 

do izboljšanja zdravja kolenskih 

sklepov. 

Zdravljenje z injekcijami nSTRIDE APS, ki ste ga prejeli, je namenjeno 

lajšanju bolečin in ponovni vzpostavitvi ravnovesja v vnetem kolenu z 

vbrizganjem visokih ravni »dobrih« proteinov, ki so koncentrirani iz 

vaše lastne krvi. Ti dobri proteini lahko onemogočijo »slabe« proteine, 

ki so odgovorni za vnetje sklepa. Hkrati nSTRIDE APS koncentrira tudi 

rastne faktorje, ki so koristni za zdravje hrustanca.10
 

 

nSTRIDE APS lahko olajša bolečine v kolenskem sklepu, izboljša 

funkcijo sklepa in lahko upočasni uničevanje hrustanca.16, 9
 ^ 

 

 

 

Ponovna vzpostavitev ravnovesja v kolenskem sklepu 

 

nSTRIDE APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobri proteini Slabi proteini 

 

 

 

 



Smernice zdravljenja 

Kaj lahko pričakujete? 

Dan injekcije 

Po injekciji se lahko pojavijo nekateri stranski učinki, npr. splošne 

otekline v sklepu, modrice, lokalne bolečine, povezane z odvzemom 

krvi ali injekcijo v koleno. 

Za več informacij o indikacijah, kontraindikacijah, opozorilih, 

previdnostnih ukrepih, morebitnih neželenih učinkih in za informacije 

o svetovanju bolnikom glejte priložena navodila za uporabo ali pa se 

obrnite na lokalnega predstavnika podjetja ter obiščite 

www.zimmerbiomet.com. 

 

Obdobje takoj po zdravljenju 

Prvih 4–5 dni boste morda občutili bolečine na mestu injiciranja, v 

kolenu ali oboje. Za obvladovanje bolečin niso priporočljiva 

nesteroidna protivnetna zdravila (NSPVZ), lahko pa jemljete druge 

analgetike, npr. paracetamol. 

 

Obrnite se na svojega zdravnika: 

Če se pojavi oteklina z rdečico in toploto v sklepu ali na mestu injiciranja. 

 

 

Obdobje po zdravljenju 

Za OA ni zdravila.15
 Uspešno zdravljenje z nSTRIDE APS pa lahko 

zmanjša ali ublaži bolečine, s čimer se lahko povečata gibljivost in 

udobje.11, 16, 18
 

nSTRIDE APS lahko zmanjša ali povsem odpravi bolečine, zmanjša 

zatrdelost ter pomaga obnoviti gibljivost in prožnost.11, 16, 18
 Na splošno je 

priporočljivo, da svojo telesno dejavnost zmanjšate za 14 dni, nikakor 

pa ne sme preseči dejavnosti pred prejemom injekcije. Vsaj dejavnosti, 

kot je hoja, omejite za najmanj 4–5 dni, saj lahko sicer znova sprožite 

vnetje in otekanje sklepa. Vadbi in športu se izogibajte vsaj 4–5 dni po 

zdravljenju, če je mogoče, pa v celotnem obdobju po zdravljenju (14 

dni). To je še zlasti pomembno, če navadno sodelujete v zelo 

intenzivnem športu oziroma vadbi ali športu na dolge razdalje. 

Obrnite se na svojega zdravnika: 

Če kadar koli občutite bolečine, ki se razlikujejo od bolečin 

pred injekcijo. 

Obdobje zmanjševanja bolečin 

Po obdobju, ki neposredno sledi zdravljenju (4–5 dni), lahko pričakujete manjše 

zmanjšanje otekline, zatrdelosti in bolečin. Zmanjšanje bolečin lahko pričakujete 

po enem do dveh tednih,
11, 16, 18

 

pri večini bolnikov pa se bolečine navadno zmanjšajo 4–8 tednov po zdravljenju. 

 

Močnejše zmanjšanje bolečine se lahko nenadno ali postopoma pojavi 

šele po osmih tednih. 

 

Obrnite se na svojega zdravnika: 

Če se bolečine ne zmanjšajo po osmih tednih. 

Kaj lahko 

pričakujete? 

Bolečinsko stanje Dan injekcije Obdobje takoj po 
zdravljenju (4–5 dni) 

Obdobje po zdravljenju 
(6–14 dni) 

Obdobje zmanjševanja 
bolečin (4–8 tednov) 

Bolečine okoli 
mesta injekcije – mirovanje 

kolena. 

Koleno je lahko 
nekoliko bolj 

boleče. 

Morda ni opaženega 
bistvenega izboljšanja v trem 

času. 

Kolenski sklep se mora odzivati in 
opazite lahko izboljšanje. 

http://www.zimmerbiomet.com/


 

 

Življenje z osteoartritisom 

Osteoartritis neugodno vpliva na kakovost življenja, saj povzroča bolečine 

in omejuje gibljivost, zaradi česar omejuje sposobnost za delo in vpliva na 

samozavest.
4–5

 

 

Za optimizacijo zmanjšanja bolečin, da se boste lahko znova lotili tistega, 

kar radi počnete, zdravljenje nSTRIDE APS uporabljajte skupaj s 

specifičnim in 

celovitim programom rehabilitacije ter vadbe za osteoartritis kolena. Študije so 

pokazale močno izboljšanje bolečin in kakovosti življenja, če bolniki z OA sledijo 

vadbenemu programu. 11, 16, 18
 

 

Zgodnje ukrepanje 

 

Vadba z majhnim vplivom na sklepe 

Redna vadba z majhnim vplivom na sklepe, vključno z vadbo za krepitev sklepov 

in mišičevja, lahko izboljša moč in prožnost. Pogost mit je ta, da vadba 

»izrablja« sklepe. Toda pravilna vadba z majhnim vplivom na sklepe, na primer 

hoja ali tek, lahko celo zmanjša bolečine in utrujenost ter izboljša gibljivost. 

 

Obvladovanje telesne teže 

Zmanjšanje telesne teže pomaga pri lajšanju bolečin, saj razbremeni sklepe. Ne 

nazadnje kolena nosijo celotno telesno težo in še to, kar trenutno nosite. Glede 

na podatke Fundacije za artritis vsak kilogram dodatne teže pomeni približno 

štiri kilograme dodatnega pritiska na kolena.
2

 

 

Fizioterapija in delovna terapija 

Fizioterapevti bodo sodelovali z vami in pripravili vam prilagojen program vadbe 

ter vam pokazali, kako pri terapiji uporabljati toploto in masaže za morebitno 

zmanjšanje bolečin. Dodatno vam lahko delovni terapevti predstavijo koristne 

pripomočke, na primer takšne za dvig sedišča stola ali straniščne deske. 

 

Pripomočki 

Svoja kolena lahko zavarujete tako, da med hojo uporabljate palico ali drug 

pripomoček, da kolena ne bodo preobremenjena. Vložki za čevlje se imenujejo 

ortotični pripomočki ter so namenjeni podpori, poravnavi in izboljšanju funkcije 

stopala. S tem lahko zmanjšajo pritisk na kolena. 

 

Opornice 

Različne vrste opornic lahko pomagajo zmanjšati bolečine v kolenih ter 

izboljšati funkcijo in gibljivost. »Podporna« opornica podpre celotno 

obremenitev kolena, »razbremenilna« opornica pa podre težo samo na eni 

strani kolena, če je poškodba prisotna samo na eni strani. 



Znanost za nSTRIDE APS 

V osteoartritičnem kolenu vnetni citokini (»slabi« proteini) presegajo število 

protivnetnih citokinov (»dobrih« proteinov), kar povzroča neravnovesje in 

posledično bolečine v kolenu ter propadanje hrustanca.
12

 

 

Vnetna proteina IL-1 in TNF- napadeta hrustanec.
12

 Ta »slaba« proteina je treba 

zaustaviti hkrati, da zmanjšamo bolečine in propadanje hrustanca.12
 

 

nSTRIDE APS uvede visoke ravni »dobrih« proteinov, ki lahko zaustavijo 

vnetne citokine (»slabe proteine«).13
 ^ 

 

Laboratorijske študije in študije na živalih so pokazale, da nSTRIDE APS za 

razliko od nekaterih tradicionalnih oblik zdravljenja upočasni propadanje 

hrustanca. Študije na ljudeh so poleg tega pokazale, da nSTRIDE APS zmanjšuje 

bolečine.8, 9, 11, 13, 16, 17, 18
 * ^ 

 

Med vzpostavitvijo ravnovesja v kolenu vnesemo tudi anabolične rastne 

faktorje (gradnike) (IGF-1 in TGF-1), ki ugodno vplivajo na zdravje 

hrustanca.9
 

 

nSTRIDE APS je torej nova oblika zdravljenja, ki lahko olajša bolečine v 

kolenskem sklepu in izboljša funkcijo sklepa. Poleg tega lahko nSTRIDE 

upočasni uničevanje hrustanca.16, 17, 18
 * ^ 

 

Zdravljenje poteka v obliki ene injekcije v ambulanti. 



Kako dolgo naj bi po 

pričakovanjih trajali pozitivni 

učinki? 

 

Klinične študije so pokazale, da lahko učinek ene injekcije traja 24–36 

mesecev.16, 17,
 ** 

 

 

 

 

Močno zmanjšuje 

bolečine, 

povezane 

z OA kolena, do 

tri leta po eni 

injekciji.16,

 
17,

 ** 
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Za indikacije, kontraindikacije, opozorila, previdnostne ukrepe, morebitne neželene učinke in informacije o svetovanju 

bolnikom glejte priložena navodila za uporabo ali pa se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja ter obiščite 

www.zimmerbiomet.com za dodatne informacije o izdelku. 
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