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Algemeen
SYNOZ ONE® is een therapie gebaseerd op 

gestabiliseerd niet-dierlijk hyaluronzuur 

acid (HA) voor de intra-articulaire 

behandeling van lichte tot matige artrose 

in alle gewrichten ongeacht hun afmeting.

In SYNOZ ONE® wordt gebruikgemaakt van 

een unieke cross-linking technology 

waarbij de hyaluronzuur moleculen stevig 

aan elkaar worden verbonden. De cross-

linking is essentieel voor de persistentie 

van hyaluronzuur in het gewricht. 

Natuurlijk voorkomende hyaluronzuur zal 

in slechts enkele dagen worden 

afgebroken door het lichaam. De   viskeuze 

gel verkregen door het cross-linken is 

bijzonder goed bestand is tegen deze 

afbraak. SYNOZ ONE® zorgt voor een 

robuustere fysieke barrière tegen de 

enzymatische afbraak en houd het 

hyaluronzuur netwerk maanden intact.

Crosslinked

Ultra hoge 
viscositeit

Mono injectie

60 mgHA 
per injectie



Hoe werkt SYNOZ ONE®?
SYNOZ ONE®  is een hyaluronzuur. Dit werkt 

als smeermiddel en schokdemper in het 

gewricht. Een SYNOZ ONE®-injectie kan uw 

gewricht beschermen en uw symptomen 

onder controle houden.

Wat zijn de voordelen van SYNOZ ONE®?
Met SYNOZ ONE® wordt u behandeld met 

een laag volume, zodat mogelijke zwelling, 

pijn, verminderd worden. De cross-linking 

zorgt voor langzame afbraak door het 

lichaam, zodat u een zeer lange tijd 

verlichting heeft van de injectie, afhankelijk 

van uw gesteldheid. Het hyaluronzuur in 

SYNOZ ONE®  is zeer visceus en elastisch; 

het blijft dus goed in positie en keert 

gemakkelijk terug in het maximaal volume 

na het uitoefenen van enige druk.

Is SYNOZ ONE®  geschikt voor mij?
Indien u een artrose-patiënt bent die 

niet genoeg pijnverlichting uit orale 

geneesmiddelen, fysiotherapie of steroïden 

haalt, dan is SYNOZ ONE® wellicht een 

optie voor u. Raadpleeg uw arts over een 

hyaluronzuurbehandeling met SYNOZ ONE®.

Samenvatting van de gebruiksindicaties
SYNOZ ONE® (3mL): Symptomatische 

behandeling van lichte tot matige artrose 

in knieën of heupen. Bovendien is SYNOZ 

ONE® binnen de EU goed-gekeurd voor de 

symptomatische behandeling tegen lichte 

tot matige artrosepijn in enkels, schouders, 

ellebogen, polsen, vingers en tenen. 

SYNOZ ONE® zijn ook geïndiceerd voor pijn 

die ontstaat als gevolg van gewrichts-

artroscopie bij de behandeling van artrose 

of bij een algemene chirurgische ingreep 

binnen drie maanden na de behandeling. 

Er zijn geen bekende contra-indicaties. 

U mag SYNOZ ONE®  niet gebruiken als 

u last heeft van infecties of een huid-

aandoening op de injectieplaats. 

SYNOZ ONE® is niet getest bij zwangere 

vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven 

of bij kinderen. Een injectie met SYNOZ 

ONE® kan lokale secundaire bijwerkingen 

veroorzaken, zoals pijn, een warm gevoel, 

roodheid en zwelling, voornamelijk 

veroorzaakt door het trauma van de 

naald. Deze symptomen kunnen worden 

verminderd door het behandelde gewricht 

gedurende 5-10 minuten te koelen met ijs 

en door het gewricht te laten rusten. Het 

gunstige eff ect van een behandelcyclus 

met SYNOZ ONE® zal enige maanden 

aanhouden, afhankelijk van de ernst van de 

gewrichtsaandoening. Bij extra behandel-

cycli raden we een interval van 6 maanden 

tussen de behandelingen aan.tussen de behandelingen aan.

SYNOZ ONE® is a 
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