
MENEJ BOLESTÍ KĹBOV, 
VIAC POHYBU

• BOLESŤ KĹBOV
• OPUCH
• ZÁPAL
• STUHNUTOSŤ
• OBMEDZENIE DENNÝCH 

AKTIVÍT A POHYBU

PRVÁ VOĽNOPREDAJNÁ 
LIEČBA OSTEOARTRÓZY

Účinná látka: chondroitín sulfát liekopisnej kvality.

Dávkovanie: 1x 2 kapsuly denne nezávisle od jedla.

Dĺžka liečby: Liek sa podáva denne kontinuálne 
bez prestávok pokiaľ pretrvávajú príznaky ochore-
nia (aj niekoľko rokov).

Registrované ako liek.

Výdaj lieku Condrosulf® 400 mg, cps 60x 400 mg 
nie je viazaný na lekársky predpis.

Počas užívania lieku Condrosulf® 400 mg, cps 
pravidelne zvažujte potrebu užívania liekov proti 
bolesti.
Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom 
alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte pribalenú 
písomnú informáciu pre používateľa lieku.
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13Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk 

www.ibsa.sk

LIEK = LIEČBA OCHORENIA

CÍTITE BOLESTI KĹBOV
PRI ZÁŤAŽI ALEBO POKOJI

LIEK ALEBO VÝŽIVOVÝ DOPLNOK?

NEMÁTE ŽIADNE PROBLÉMY 
S KĹBMI, ALE NADMERNE ICH 
ZAŤAŽUJETE (ŠPORT, FYZICKÁ 

PRÁCA A POD.)

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 
(KONCENTROVANÝ ZDROJ ŽIVÍN 
= POTRAVINA BEZ LIEČEBNÝCH 

ALEBO PREVENTÍVNYCH 
ÚČINKOV)

Chondroitín sulfát

Condrosulf ®400 mg, cpsCondrosulf ®400 mg, cps

Condrosulf - letak skladacka z A4 NOV. 2013.indd   1Condrosulf - letak skladacka z A4 NOV. 2013.indd   1 14.11.2013   17:3914.11.2013   17:39



OsteoartrózaOsteoartróza

Je chronické, postupne sa zhoršujúce ochorenie 
postihujúce kĺby a ich okolité tkanivá. Má cha-
rakter civilizačného ochorenia a postihuje čoraz 
viac ľudí, najmä v staršom veku. Súčasťou liečby 
musí byť aj zmena životného štýlu pacienta.

Ochorenie prebieha v štyroch štádiách. Skoršie štá-
diá sú oveľa ľahšie liečiteľné, preto pri prvých prí-
znakoch netreba váhať so začiatkom liečby. Zmeny 
na kĺboch, ktoré už nastali, sú prakticky nezvrátiteľ-
né a cieľom liečby býva spomalenie postupovania 
ochorenia a zmiernenie bolesti.

Príznaky ochorenia:Príznaky ochorenia:

• bolesť kĺbu – najprv 
pri záťaži, neskôr aj 
v pokoji

• ranná stuhnutosť

• opuch kĺbu

• zápal – kĺb môže byť 
teplejší ako zvyšok 
tela

• „praskanie“ kĺbov 
pri pohybe

• obmedzenie pohybu

• obmedzenie bežných 
denných aktivít

Možnosti liečby:Možnosti liečby:

1. nefarmakologické 
opatrenia = základ 
liečby. 

a) zníženie nadváhy

b) vhodná forma 
pohybu

c) úprava pracovných 
a voľnočasových 
aktivít na zníženie 
zaťaženia kĺbov

d) používanie ortéz 
pri záťaži, vložiek 
do topánok a pod.

e) rehabilitácia

2. liečba liekmi a zdra-
votníckymi pomôc-
kami, nie výživovými 
doplnkami

3. operácia (napr. úpl-
ná výmena kĺbu)

Condrosulf® 400 mg, cps Condrosulf® 400 mg, cps 

Liek Condrosulf® 400 mg, cps obsahuje chon-
droitín sulfát - prirodzenú súčasť chrupky.

Condrosulf® 400 mg, cps v liečbe osteoartrózy:

• spomaľuje napredovanie ochorenia
• tlmí bolesť – nástup účinku je pomalší, najskôr 

po troch týždňoch liečby
• zmierňuje zápal
• zlepšuje funkčnosť kĺbov
• podporuje vlastnú tvorbu stavebných látok 

chrupky (tvorbu chondroitín sulfátu, kyseliny 
hyalurónovej, kolagénu)

• znižuje odbúranie stavebných látok
• chráni bunky chrupky (chondrocyty), ktoré nám 

zabezpečujú ďalšiu produkciu stavebných látok.

Jednozložkový liek

Condrosulf® 400 mg, cps obsahuje len jedno liečivo 
– chondroitín sulfát, ktorý komplexne a úplne po-
krýva liečbu ochorenia. Vďaka tomu má liek pres-
ne zdokumentovanú bezpečnosť, účinok a spôsob 
vstrebávania. Na rozdiel od výživových doplnkov 
obsahuje liečivo liekopisnej kvality so známou 
štruktúrou a vlastnosťami, schopné zasiahnuť do 
priebehu ochorenia.

Účinok Condrosulf® 400 mg, cps bol 
potvrdený pri:

• artróze kolena – dokázané spomalenie 
napredovania ochorenia, zmiernenie bolesti, 
zlepšenie funkčnosti kĺbu a zníženie potreby 
užívania liekov proti bolesti

• artróze bedrového kĺbu – potvrdené zmiernenie 
príznakov a zlepšenie funkčnosti 

• artróze drobných kĺbov ruky – potvrdené 
zmiernenie príznakov a zlepšenie funkčnosti.

• chondroitín sulfát v štruktúre podľa Európskeho 
liekopisu má ako jediná molekula dokázaný 
účinok na všetky typy artróz.

Zdokumentovanie účinkuZdokumentovanie účinku

Liek Condrosulf® 400 mg, cps má svoje účinky 
zdokumentované skutočnými klinickými štú-
diami, ktoré sú robené podľa Správnej klinickej 
praxe záväznej pre testovanie liekov (neriadia 
sa ňou sledovania výživových doplnkov). Na 
rozdiel od výživových doplnkov musí byť liek 
podrobne zdokumentovaný klinickými štúdia-
mi ešte pred uvedením na trh.
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