TRÁPÍ VÁS NEBO
VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?
ZDE APLIKUJEME
GUNA-MD INJEKCE
Kompletní řada certiﬁkovaných
zdravotnických prostředků pro terapii
bolesti způsobené onemocněním
pohybového a podpůrného aparátu.

zmírnění bolesti
a zlepšení pohyblivosti
svalů, kloubů a páteře
zlepšení kvality života
bez lékových interakcí
nežádoucí účinky
nebyly pozorovány

MD-SMALL JOINTS
MD-HIP
MD-POLY
MD-MUSCLE
MD-MATRIX
MD-TISSUE
MD-KNEE

zdravotnický prostředek

MD-NECK
MD-NEURAL
MD-THORACIC
MD-LUMBAR
MD-ISCHIAL
MD-SHOULDER

MD-NECK
MD-SHOULDER

MD-THORACIC

MD-LUMBAR

MD-HIP

MD-ISCHIAL

M D -M ATRIX

M D-MUSCLE

MD-KNEE

M D-NEURAL

Indikace:
GUNA-MD Injekce pomáhají zmírnit bolest
a zlepšit pohyblivost zpomalením fyziologické
degenerace kloubů a přidružených tkání, a to
vždy v té oblasti, pro kterou jsou určeny. Zároveň zmírňují poškození způsobená stárnutím,
nesprávným držením těla, průvodními chronickými onemocněními, poraněními a úrazy.

M D-POLY

MD-SMALL
JOINTS

K dostání:
u vašeho lékaře nebo ve všech lékárnách
(bez lékařského předpisu)

M D-TISSUE

Účinnost a bezpečnost přípravků byla potvrzena řadou
klinických studií v rámci registrace.

Informační servis: inPHARM, s.r.o., tel.: 241 432 133
inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz, www.guna.cz

GUNA
MEDICAL DEVICES

Přípravky GUNA MEDICAL DEVICES
(zdravotnický prostředek - injekce) reprezentují
novou a vysoce inovativní terapii bolesti
pomocí fyziologické regulační medicíny.
Obsahují:
– kolagen, který působí proti ochablosti pojivové tkáně

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
(INJEKCE)

– látky rostlinného původu, která napomáhají transportu
kolagenu do cílové tkáně
Účinkují komplexně na bolesti pohybového aparátu.

MD-SMALL JOINTS

pro

zlepšení pohyblivosti malých kloubů rukou a nohou,
zmírnění bolesti způsobené pohybem kloubů

MD-THORACIC

pro

zlepšení pohyblivosti páteře v hrudní oblasti, zmírnění
bolesti způsobené pohybem nebo posturálními vadami

(malé klouby)

(oblast hrudníku)

GUNA
MEDICAL
DEVICES
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (INJEKCE)

Kompletní řada certiﬁkovaných
zdravotnických prostředků pro terapii
bolesti způsobené onemocněním
pohybového a podpůrného aparátu.

zmírnění bolesti a zlepšení pohyblivosti
svalů, kloubů a páteře
bez lékových interakcí

MD-MATRIX

(extracelulární matrix)

MD-MUSCLE
(svaly)

pro

pro

posílení tkáňové matrix (základ pojivové tkáně)
obzvláště bohaté na kolagen, vytvoření ochranné bariéry
proti působení volných radikálů

usnadnění svalového uvolnění a funkčnosti, podporu
svalových systémů při posturálních vadách, zlepšení
pohyblivosti kloubů, zmírnění lokalizované bolesti nebo
bolesti způsobené pohybem nebo posturálními vadami

nežádoucí účinky nebyly pozorovány
MD-Shoulder
MD-Matrix
MD-Small Joints MD-Knee
MD-Hip
MD-Tissue
MD-Poly
MD-Muscle

MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial

MD-NECK
MD-SHOULDER

MD-NEURAL

pro

(nervy)

MD-POLY
(klouby)

pro

posílení kolagenových systémů perineuria,
zmírnění lokalizované bolesti neurálního původu

zlepšení kloubní pohyblivosti, zmírnění bolesti
způsobené pohybem kloubů nebo posturálními vadami

MD-HIP

MD-LUMBAR

MD-THORACIC

MD-ISCHIAL

MD-MATRIX

MD-MUSCLE

MD-NEURAL

MD-POLY

MD-KNEE

MD-SMALL
JOINTS

MD-TISSUE

MD-TISSUE
(měkké tkáně)

pro

vytvoření ochranné bariéry proti volným radikálům,
zpomalení fyziologického stárnutí pojivové tkáně

Účinnost a bezpečnost přípravků byla potvrzena
řadou klinických studií v rámci registrace.

GUNA
MEDICAL DEVICES

GUNA
MEDICAL DEVICES

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
(INJEKCE)

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
(INJEKCE)

Balení:
10 nebo 50 ampulí
ÚČINNOST

MD-HIP
(kyčel)

pro

zlepšení hybnosti kyčelních kloubů, zmírnění bolesti
v klidu nebo bolesti vyvolané pohybem kloubů nebo
posturálními vadami

SNÁŠENLIVOST
BEZ AL
ERGICKÝCH REAKCÍ

PŘÍRODNÍ PŮVOD

MD-ISCHIAL

pro

zlepšení hybnosti dolních končetin, zmírnění bolesti
dolních končetin a obnovení hybnosti po delším
období nečinnosti

MD-KNEE

pro

zlepšení hybnosti kolena, zmírnění bolesti kolena
při pohybu

(sedací část)

(koleno)

MD-LUMBAR

pro

zlepšení lumbální hybnosti, snížení lokalizované
bolesti, bolesti v klidu nebo bolesti způsobené
pohybem a posturálními vadami

MD-NECK

pro

zlepšení hybnosti cervikální oblasti páteře, snížení
lokalizované bolesti, bolesti v klidu nebo bolesti
způsobené pohybem nebo posturálními vadami,
zmírnění bolesti krční páteře během pohybu

MD-SHOULDER

pro

zlepšení hybnosti ramenních kloubů a horní končetiny,
zmírnění bolesti způsobené pohybem ramene

(lumbální oblast)

(cervikální oblast)

(rameno)

Indikace:
GUNA MEDICAL DEVICES pomáhají zmírnit bolest a zlepšit pohyblivost
zpomalením fyziologické degenerace kloubů a přidružených tkání, a to
vždy v té oblasti, pro kterou jsou určeny. Zároveň zmírňují poškození
způsobená stárnutím, nesprávným držením těla, průvodními chronickými
onemocněními, poraněními a úrazy.
Terapeutický protokol:
Standardním protokolem je použití 1-2 ampulí 1-3krát týdně po dobu
prvních dvou týdnů, podle závažnosti a klinického stavu; následně jedno
ošetření týdně až do úlevy od bolesti.
Forma aplikace: injekční forma; 1 ampule = 2 ml
Statut: certiﬁkovaný zdravotnický prostředek (medical device)

Informační servis: inPHARM, s.r.o.
tel.: 241 432 133, inpharm@inpharm.cz
www.inpharm.cz

GUNA COLLAGEN MEDICAL DEVICES
GUNA MD kolagenové injekce na terapii bolesti pohybového aparátu
Řada přípravků COLLAGEN MEDICAL DEVICES jsou certifikované zdravotnické prostředky k léčbě
bolesti pohybového aparátu. Jsou vyráběny italskou společností GUNA, která se již více než dvacet let
zabývá farmaceutickým výzkumem. Společnost GUNA tradičně ve svých přípravcích využívá
především tělu vlastní látky ve fyziologických koncentracích v kombinaci s rostlinnými extrakty a
dalšími přírodními látkami. Konceptem je tedy co nejpřirozeněji regulovat fyziologické funkce našeho
organismu tam, kde je to potřeba. Do konceptu tohoto inovativního lékařského odvětví − tzv.
„fyziologické regulační medicíny“ − se řadí i MD kolagenové injekce.

Jedná se o kompletní řadu přípravků k léčbě bolesti způsobené všemi formami onemocnění
pohybového a podpůrného aparátu. Zmírňují bolest a zlepšují pohyblivost kloubů zpomalením
fyziologické degenerace kloubů a přidružených tkání, a to vždy v té oblasti, pro kterou jsou určeny.
Zároveň zmírňují poškození způsobené stárnutím, nesprávným držením těla, doprovodnými
chronickými onemocněními, poraněními a úrazy. Obsahují kolagen, který působí proti ochablosti
pojivové tkáně, a látky rostlinného a minerálního původu, jež napomáhají transportu kolagenu do
cílové tkáně. Účinkují komplexně na bolesti pohybového aparátu.

Přínosy
Účinnost
Bezpečnost
Snášenlivost
Bez alergických reakcí
Přírodní původ
Pro všechny věkové kategorie
Bez rizika lékových interakcí
Možnost kombinace s jinou léčbou

Přípravky jsou dostupné v balení po 10 a 50 ampulích. Nejsou vázány na lékařský předpis a jsou
k dostání v lékárně a internetové lékárně. Aplikace je rychlá, minimálně bolestivá (aplikace
subkutánní, intradermální, intramuskulární, intraartikulární). Ideální je absolvovat kúru 10
kolagenových injekcí, nicméně záleží na typu problému a doporučení lékaře.
Standartním protokolem je použití jedné až dvou ampulek 2−3x týdně po dobu prvních dvou týdnů
podle závažnosti a klinického stavu, a následně jedno ošetření týdně až do úlevy od bolesti. Úleva od
bolesti se obvykle dostavuje po prvním až třetím ošetření.
Přípravky MD kolagenové injekce jsou dostupné ve 13 různých typech:
MD-NECK na bolesti v oblasti krční páteře
MD-THORACIC na bolesti v oblasti hrudní páteře
MD-LUMBAR na bolesti v lumbosakrální oblasti páteře
MD-ISCHIAL na bolesti v ischiadické oblasti páteře
MD-SHOULDER na bolesti ramenního kloubu
MD-HIP na bolesti v oblasti kyčlí
MD-KNEE na bolesti kolenního kloubu
MD-SMALL JOINTS na bolesti malých kloubů
MD-POLY na bolesti kloubů
MD-MUSCLE na bolesti svalů
MD-NEURAL na neuropatickou bolest
MD-MATRIX na zpevnění pojivové tkáně
MD-TISSUE na antioxidační ochranu pojivové tkáně
MD-Neck
Pomáhá zlepšit pohyblivost páteřních obratlů v oblasti krční páteře zpomalením fyziologické
degenerace obratlů a přidružených tkání.
MD-Thoracic
Pomáhá zlepšit pohyblivost páteře v hrudní oblasti, působí analgeticky, přispívá k uvolnění svalstva v
této oblasti a zmírňuje lokalizovanou bolest způsobenou nesprávným držením těla.
MD-Lumbar
Přispívá ke zlepšení pohyblivosti v lumbosakrální oblasti páteře, k uvolnění patologické svalové tenze
a posílení svalů v této oblasti.
MD-Ischial
Pomáhá zlepšit pohyblivost páteřních obratlů v dolní části zad, přispívá ke zlepšení pohyblivosti a
uvolnění patologické svalové tenze dolních končetin a ke zmírnění bolesti při zahájení pohybu).
MD-Shoulder
Pomáhá zlepšit pohyblivost ramenního kloubu zpomalením fyziologické degenerace kloubů a
přidružených tkání.
MD-Hip
Pomáhá zlepšit pohyblivost kyčelních kloubů, přispívá k uvolnění patologické svalové tenze v
lumbosakrální oblasti a zmírňuje bolest při pohybu kyčelních kloubů tím, že přispívá ke zpomalení
fyziologických degenerativních změn v této oblasti.
MD-Knee
Pomáhá zlepšit pohyblivost kolenních kloubů, přispívá k uvolnění patologické svalové tenze svalů v
oblasti kolene a zmírňuje bolest při pohybu kolenou tím, že přispívá ke zpomalení fyziologických
degenerativních změn v oblasti kolenního kloubu.
MD-Small Joints

Slouží ke zlepšení pohyblivosti a snížení bolestivosti malých kloubů rukou a nohou a k uvolnění a
posílení svalové tkáně v postižené oblasti.
MD-Poly
Aplikace přípravku MD-POLY je určena především ke zlepšení pohyblivosti a ke snížení bolestivosti
kloubů při některých degenerativních a zánětlivých onemocněních a snížení bolestivosti a zlepšení
funkce svalů, např. při posturálních vadách.
MD-Muscle
Působí analgeticky především svým účinkem na svalovou tkáň, pomáhá uvolnit svaly, pomáhá posílit
svalovou tkáň při problémech způsobených vadným držením těla, zmírňuje lokální bolest způsobenou
pohybem nebo špatným držením těla.
MD-Neural
Aplikace přípravku MD-NEURAL působí analgeticky při neuropatické bolesti v různých lokalizacích.
MD-Matrix
Pomáhá zpevnit tkáňovou matrix (základ pojivové tkáně), ve které je umístěna kolagenová bariéra, a
chránit tuto bariéru proti působení volných radikálů.
MD-Tissue
Pomáhá posílit antioxidační ochranu pojivových tkání před působením volných radikálů, působí proti
fyziologickému stárnutí pojivových tkání a přispívá ke zmírnění lokální bolesti způsobené
degenerativními změnami pojiva.

