
Opatentowany produkt 3-ciej generacji

KOMPLETNA DOSTAWOWA SUBSTANCJA LECZNICZA
kwas hialuronowy + siarczan chondroityny + N-acetyloglukozamina

GŁOWNE WSKAZANIA:
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Producent
  
        Germany

Zapalenie kostno - stawowe, 
artretyzm - jest chorobą po-
stępującą, która może uloko-
wać się w dowolnym stawie 
w ciele człowieka. Miejscami 
jednak najbardziej narażony-
mi są: ręce (palce, nadgarst-
ki, łokcie, barki), biodra 
(odcinek lędźwiowy), 
kostki, kolana. 

REGULACJA

Product GenviscTM  regeneracyjny Bio-Matrix Gel Implant
Classification GMDN code: 33525 (Tissue reconstructive material, biological)
Europe: Class III
Clinical Classification according to Table 1 of EN ISO 10993-1:2009
Category: Material
Contact: Cartilage tissue/ Articular
Contact Duration: A

STERYLIZACJA. TERMIN WAŻNOŚCI 
Sterylizacja jest przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem EN ISO 11135-1:2007.
Termin ważności produktu: dwa lata od daty produkcji na opakowaniu. 
Stability-Sterility;
DF-001 Section:14

TEST BIOKOMPATYBILNOŚCI

GenviscTM  regeneracyjny  „bio-matrix gel implant” jest uważany za 
biokompatybilny i bezpieczny do użycia na podstawie testów przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium działające na podstawie ISO/IEC 17025:2005
Pochodzenie kwasu hialuronowego: biofermentacja

Bio-Compability
DF-001
Section:12

CERTYFIKATY GenviscTM 
•Class III-Medical Device 
•GmdN Code: 33525-Biological Tissue Reconstructive Material 
•CE Certified 1014
•ISO 9001:2008 Certified 
•ISO 13485:2003 Certified 
•European Medical Device Directive 93/42/EEC

NIE 
POZOSTAWAJ 
Z TYŁU



OCHRONA STAWÓW PRZEZ CAŁY ROK, 
REDUKCJA BÓLU, PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI CHRZĄSTEK,

REDUKCJA ZWYRODNIEŃ, SKUTECZNA POPRAWA SPRAWNOŚCI STAWÓW

GenviscTM 
to bezpieczny, skuteczny i niezwykle prosty w użyciu produkt. Opakowanie Genvisc gplus+ zawiera gotową do użycia strzykawkę 
napełnioną substancją leczniczą składającą się z kwasu hialuronowego, siarczanu chondroityny, N-acetyloglukozaminy.

Technologia 
z N-acetyloglukozaminą

GENVISCTM   
przewaga nad konkurencją

Jako jedyny środek na rynku GenviscTM  
zawiera trzy aktywne związki lecznicze w  jednej 
dawce. Niezwykle skuteczny efekt działania Gen- 
viscTM  osiągamy dzięki unikatowej formule, 
jaka została opracowana do uzyskania substancji 
leczniczej. 

Pojemność łączna GenviscTM  to 2,25 ml. 
Zawartość poszczególnych składników w  jednej 
dawce jest następująca:
kwas hialuronowy – 36 mg/2,25 ml
siarczan chondroityny – 67,5 mg/2,25 ml 
N-acetyloglukozamina – 67,5 mg/2,25 ml

GenviscTM  dzięki zawartości trzech składni-
ków kwasu hialuronowego, siarczanu chondroityny 
i N-acetyloglukozaminy, zapobiega zapaleniu błony 
maziowej, zapobiega utracie agrekanu, skutecznie 
chroni komórki chrzęstne, działa przeciwzapalnie. 
Obie dodatkowe substancje: siarczan chondroityny 
i N-acetyloglukozamina są niezbędne do właściwe-
go funkcjonowania stawów. Uzupełnienie ich staje 
się więc logicznym elementem kuracji stawów. 

GENVISCTM  
opis składników aktywnych

Kwas hialuronowy jest biopolimerem naturalnie wy-
stępującym w organizmie człowieka. Jest on głów-
nym składnikiem mazi stawowej. Odpowiada za 
lepkość mazi oraz smarowanie powierzchni stawo-
wych. Jest odpowiedzialny za rozpuszczanie i do-
starczanie substancji odżywczych do chrząstek sta-
wów. Stanowi warstwę chroniącą komórki chrzęstne 
przed zgniataniem. Z wiekiem ilość kwasu hialuro-
nowego w organizmie zmniejsza się,  przez co sta-
wy stają się bardziej podatne na urazy i  choroby. 
Gdy pojawia się choroba bądź uraz, aby wspomóc 
organizm w leczeniu, należy uzupełniać ilość kwasu 
hialuronowego. Najskuteczniejsza metoda to poda-
nie go zastrzykiem dostawowo.

Siarczan chondroityny i N-acetyloglukozamina
GenviscTM  dzięki zawartości tych dwóch 
związków, zapobiega zapaleniu błony maziowej, 
zapobiega utracie agrekanu, skutecznie chroni ko-
mórki chrzęstne, działa przeciwzapalnie.
Siarczan chondroityny i  N-acetyloglukozamina są 
to substancje występujące w organizmie człowieka. 
Są one ulokowane w zdrowej strukturze chrząstek. 
Istnienie siarczanu chondroityny zapewnia ochronę 
oraz rozmnażanie się chondrocytów. Chondrocyty 
to komórki chrzęstne, zanurzone w substancji mię-
dzykomórkowej zwanej chondryną. Gdy nasz staw 
dopada choroba bądź uraz, automatycznie zaczyna 
się on borykać z deficytem tych substancji. 
Badania dowodzą, że zastosowanie N-acetyloglu-
kozaminy wspomaga produkcję komponentów, ta-
kich jak np. agrekan, który jest odpowiedzialny za 
wiązanie hialuranów. 
N-acetyloglukozamina zwiększa produkcję kwasu 
hialuronowego w  mazi stawowej. Ponadto, N-ace-
tyloglukozamina chroni kolagen przed degeneracją 
w  komórkach chrzęstnych powstrzymując utlenia-
nie białek. N-acetyloglukozamina zatrzymuje synte-
zę MMP, a co za tym idzie zwyrodnienia proteoglika-
nów. Zapalenie, które jest powodem zwyrodnienia 
chrząstek jest powstrzymywane właśnie przez glu-
kozaminę. Uzupełnienie jej oraz siarczanu chondro-
ityny staje się więc logicznym elementem kuracji 
stawów. Obie substancje: siarczan chondroityny 
i  N-acetyloglukozamina są niezbędne do właści-
wego funkcjonowania stawów. 

GENVISCTM   
korzyści płynące ze stosowania

Unikatowa formuła GenviscTM  posiada wła-
ściwości zapewniające leczenie i ochronę stawów 
przez rok od aplikacji. Oznacza to, że w  bardzo 
wielu przypadkach chorób stawów wystarczy wy-
konać tylko jeden zabieg w roku w przeciwieństwie 
do innych preparatów, których aplikacja - aby była 
skuteczna - musi być powtarzana wielokrotnie. 

Gdy porównamy GenviscTM  z innymi produk-
tami na rynku zawierającymi jedynie kwas hialuro-
nowy, widać na pierwszy rzut oka jak wielką prze-
wagę niesie użycie GenviscTM . 
W  przypadku zastosowania zwykłego kwasu hia-
luronowego, lekarz zaleca zażywanie suplemen-
tów diety – glukozaminy czy chondroityny, które 
pacjent musi połykać w  tabletkach przez bardzo 
długi czas po zabiegu. Tabletki rozpuszczają się 
w  organizmie trafiając tylko w  części do miejsca 
przeznaczenia, czyli chorego stawu. 

W  przypadku zastosowania GenviscTM  do-
starczamy wszystkie trzy niezbędne komponen-
ty do leczenia chorego stawu dokładnie w punkt, 
w miejsce, które chcemy leczyć, likwidując jedno-
cześnie konieczność zażywania jakichkolwiek ta-
bletek z suplementami.
Zawartość poszczególnych składników w substancji 
leczniczej oprócz gwarancji skutecznego leczenia 
i ochrony stawów ma również inne bardzo wymier-
ne korzyści dające znaczącą przewagę nad konku-
rencyjnymi środkami dostępnymi na rynku. Należą 
do nich:

• Większa skuteczność i znacznie szybsze efekty le-
czenia w porównaniu do podobnych produktów.

• Znaczne zmniejszenie kosztów leczenia; zazwy-
czaj tylko jeden wydatek w roku.

• Mniej wizyt w  gabinecie zabiegowym to brak 
dyskomfortu związanego z leczeniem. 

• Brak konieczności zażywania dodatkowych su-
plementów po zabiegu. Nie musisz więc połykać 
tabletek np. z  glukozaminą. Wszystko, czego 
potrzebuje twój staw znajduje się z  GenviscTM 

 . 

Oczekiwania po wykonanym leczeniu 
Zapalenie kostno - stawowe czy zwyrodnieniowa 
choroba stawów jest formą artretyzmu, którego 
przyczynami mogą być złamanie, zapalenie, uraz. 

Oczekiwania pacjentów po przeprowadzonym le-
czeniu stawów sprowadzają się do kilku elementów: 
sprawność ruchowa, brak bólu oraz ochrona sta-
wów przed powrotem schorzenia. GenviscTM 
dzięki zawartości trzech aktywnych komponentów 
jest najefektywniejszym produktem na rynku wspo-
magającym leczenie chorób zwyrodnieniowych 
stawów, zapaleń kostno - stawowych czy schorzeń 
pokontuzyjnych. Tylko GenviscTM  zapewnia 
tak kompleksowe działanie w odbudowie chrząstki 
i działa przeciwzapalnie. 

GENVISCTM  
jak funkcjonuje staw

Chrząstki są częścią stawów, które amortyzują na-
prężenia powstałe w  momencie zetknięcia się ze 
sobą końcówek kości, umożliwiając sprawne funk-
cjonowanie stawów. Gdy chrząstka nie jest zdrowa, 
staw nie może pełnić swojej funkcji. Jednym z ele-
mentów zdrowej chrząstki jest odpowiedni bilans 
kwasu hialuronowego, siarczanu chondroityny, 
N-acetyloglukozamina. Taki bilans zapewnia tylko
GenviscTM .

Poproś lekarza o leczenie z wykorzystaniem 
GenviscTM .

GENVISCTM   opis ogólny 

GenviscTM  jest połączeniem kwasu hialuro-
nowego, siarczanu chondroityny i N-acetylogluko-
zaminy. Substancja lecznicza składająca się z tych 
elementów jest umieszczona w gotowej do iniekcji 
strzykawce. 
GenviscTM  jest absolutną nowością właśnie 
ze względu na połączenie tych trzech składników 
w  jedną substancję leczniczą gotową do zaapliko-
wania.
GenviscTM  jest wyjątkowym, gotowym do 
aplikacji żelem dostawowym, zapewniającym le-
czenie wszelkich schorzeń chrzęstno-stawowych, 
do których możemy zaliczyć między innymi zapale-
nia kostno-stawowe (OA) czy choroby zwyrodnie-
niowe stawów (DJD).

Użycie GenviscTM  bardzo skutecznie poma-
ga w odbudowie uszkodzonych chrząstek prowadząc 
do przywrócenia ich funkcjonalności oraz wyraźnej 
poprawy sprawności stawów. Redukcja zwyrodnień  
przy jednoczesnej znaczącej redukcji bólu to kolejne 
zalety tego produktu.

zdrowy staw kolanowy zapalenie stawu kolanowego, 
artretyzm, kontuzje sportowe

ZMIANA ZWYRODNIENIOWA NA PRZYKŁADZIE 
STAWU KOLANOWEGO

zdrowa 
chrząstka
stawowa

chora
chrząstka
stawowa


