
Výrobce 

Datum výroby 
výroby 
Použitelné do 

Katalogové číslo 

Udržujte mimo dosah slunečního záření 

Konzultujte návod k použití 

Číslo šarže 

Neresterilizujte 

Udržujte v suchu 

Na jedno použití 

Teplotní limit 

Upozornění 

Sterilizováno párou nebo horkým vzduchem 

Nepoužívejte pokud je obal poškozen 

RECOVERTENDO NÁVOD K POUŽITÍ   

 

Popis produktu 

Recovertendo je periartikulární injekce s obsahem 
HA (kyseliny hyaluronové) + syntetického peptidu 
(tripeptidu kolagenu) indikovaná k úlevě od bolesti 
a obnovení funkce poškozených šlach a vazů. 
Recovertendo je unikátní forma 20mg/ml kyseliny 
hyaluronové a 10mg/ml kolagenového tripeptidu 
proti bolesti a pro zlepšení fyzické funkce kloubů a 
měkkých tkání. Každá krabička obsahuje 1 
předplněnou injekční stříkačku o objemu 1 ml 
nebo 2 ml Recovertendo, objem každé injekční 
stříkačky je uveden na krabičce i na každé 
injekční stříkačce. 

Složení 

Hyaluronát sodný (2%) fosfátový pufr, fyziologický 
roztok, 1% syntetický peptid 

Indikace a použití                                            
Bylo prokázáno, že Recovertendo zmírňuje bolest 
a optimalizuje zotavení při poranění vazů a šlach 
při podvrtnutí kotníku a kotníku, zmírňuje 
chronickou/subakutní bolest a postižení lokte s 
laterální epikondylalgií a zmírňuje bolest u 
pacientů se symptomatickým pouzdrem 
ramenního kloubu, poraněním vazů a šlach a 
tendinopatií rotátorové manžety. 

Dávkování a způsob podání                     
Injekční podání přípravku Recovertendo by měl 
provádět pouze zdravotnický pracovník vyškolený 
v konkrétní injekční technice. Obsah injekční 
stříkačky je sterilní a měl by být aplikován pomocí 
sterilní jehly vhodné velikosti pro místo vpichu. 
Oblast, která má být ošetřena, by měla být před 
injekcí dezinfikována. 

Poranění nohy a kotníku                                   
Injekce přípravku Recovertendo nejlépe do tří dnů od 
poranění a druhá injekce 3 až 4 dny po první injekci, 
doporučuje se dentální jehla 27G. Periartikulární 
injekce by měly být aplikovány během jedné 
penetrace podél předního talofibulárního vazu s 
použitím klinických orientačních bodů. Injekce musí 
být aplikována ve více rovinách. 

Poranění lokte                                                   
Injekce přípravku Recovertendo do laterálního a 
mediálního epikondylu lokte následovaná druhou 
injekcí do stejné oblasti za 7 dní po 1. Pro podání se 
doporučuje dentální injekční jehla 27G. Jemnou 
palpací identifikujte nejcitlivější bod epikondylu 
Umístěte jehlu pod úhlem 45 stupňů k bodu 
maximální bolesti laterálního epikondylu. Po vstupu 
do podkoží musí být jehla vedena rovnoběžně s kůží 
směrem k bodu maximální bolesti v oblasti 
epikondylu. Aplikujte 1/2 objemu při vytahování jehly 
zpět ke vstupnímu bodu, aniž byste se dostali ven z 
kůže. Otočte jehlu o 180 stupňů. Při vytažení jehly 
aplikujte zbývající objem. 

Poranění ramene                                                     
Injekce Recovertendo do subakromiálního prostoru 
ramenního kloubu těsně nad šlachou následovaná 
druhou periartikulární injekcí po dvou týdnech. 

Kontraindikace:                                         
Pacienti se známou přecitlivělostí na 
hyaluronát sodný a peptidy. 

 
Upozornění a bezpečnostní opatření: 

Recovertendo by měl aplikovat pouze 
zdravotnický pracovník vyškolený v tomto postupu. 

Předplněné injekční stříkačky Recovertendo 
jsou na jedno použití. Obsah stříkačky by měl být 
použit pouze pro jednu injekci. 

Jakýkoli zbývající obsah by měl být zlikvidován. 
 Recovertendo by se nemělo znovu sterilizovat, 

protože může dojít ke zhoršení vlastností 
produktu, což by mohlo vážně poškodit zdraví a 
bezpečnost pacienta.. 

Recovertendo se nesmí aplikovat do krevních 
cév, protože hyaluronát sodný má potenciál uzavřít 
cévy, což by mohlo vést k embolii nebo infarktu.. 

Recovertendo se nemá podávat injekčně do 
hematomu.. 

Je třeba se vyhnout přímé injekci do šlach, 
protože to může vést k ruptuře. 

Neaplikujte injekci do měkkých tkání pacientů, 
pokud je oblast místa vpichu infikována nebo 
pokud existuje důkaz akutního nebo chronického 
kožního onemocnění. 

Zdravotnický pracovník by měl zvážit 
imunologická a další potenciální rizika, která 
mohou být spojena s injekcí jakéhokoli 
biologického materiálu. 

Neexistují žádné důkazy o bezpečnosti 
přípravku Recovertendo během těhotenství a 
kojení. Bezpečnost a účinnost přípravku 
Recovertendo nebyla testována na dětech 
mladších 18 let. 

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.  

Nežádoucí účinky                                               
Mírný erytém a edém, které by měly časem vymizet  

Skladování                                                     
Uchovávejte při teplotě 2°C až 25°C. Chraňte před 
mrazem. Chraňte před světlem. Nepoužívejte, 
pokud je poškozen sterilní obal. Nepoužívejte po 
uplynutí doby použitelnosti. 

Skladovatelnost 
24 měsíců za doporučených podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


