
Thành phần:  Mỗi syringe chứa: Sodium hyaluronate 25mg, 
Sodium chloride 21,25mg, Disodium phosphate dodecahydrate 
1,51mg, Sodium dihydrogen phosphate dehydrate 0,14mg, 
Nước pha tiêm vừa đủ 2,5ml GO-ON® chứa dung dịch Sodium 
Hyaluronate 1% thu được từ quá trình lên men vi khuẩn 
Streptococcus Equi sau khi đã tinh chế. 
Chỉ định: GO-ON® được chỉ định như một chất bổ xung dịch 
hoạt dịch cho khớp gối và khớp vai. GO-ON® cũng được chỉ 
định như một chất bổ xung dịch hoạt dịch cho các khớp khác. 
Sản phẩm này có tác dụng giống như chất bôi trơn và hỗ trợ cơ 
học cũng như chỉ định điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân 
viêm xương khớp mãn tính.
Liều dùng và cách sử dụng: GO-ON® nên được tiêm vào khớp 
5 lần, mỗi lần tiêm cách nhau 1 tuần. Có thể tiêm một số khớp 
cùng lúc. Phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh mà mỗi lần 
điều trị như vậy có thể có tác dụng trên 6 tháng. Cần tiếp tục nhắc 
lại liệu trình như vậy. Trong trường hợp có tràn dịch khớp cần 
dẫn lưu, bất động khớp và chườm đá hoặc dùng corticosteroid 
tiêm vào khớp. Tiếp tục dùng GO-ON® sau 2-3 ngày.
Chống chỉ định: GO-ON® chống chỉ định bệnh nhân có bệnh 
sử dị ứng với các thành phần của sản phẩm và các trường hợp 
các bệnh viêm khớp như viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh 
Bechterew
Ngoại trừ khớp gối và khớp vai, dùng GO-ON® trong thời gian 
dài với các khớp động khác chỉ nên dùng trong trường hợp 
thay thế khớp
Sản phẩm này có thể làm chỗ viêm tại chỗ tăng lên trên các 
bệnh nhân viêm xương khớp mạn tính có viêm ở khớp. Vì vậy 
chỉ dùng chế phẩm này khi các triệu chứng giảm. Tiêm đúng 
khoảng khe khớp để tránh đau. Không tiêm vào mạch máu và 
các mô xung quanh. 

Thận trọng: GO-ON® thận trọng trên các bệnh nhân hay dị 
ứng thuốc và bệnh nhân suy gan. Thận trọng trên người già do 
các chức năng sinh lý trên người già bị suy giảm. Thận trọng 
khi dùng cho trẻ em do các nghiên cứu trên trẻ em chưa được 
tiến hành . 
Dùng trên phụ nữ có thai và cho con bú:
Mặc dù ảnh hưởng gây quái thai trên động vật chưa được 
phát hiện nhưng chưa có báo cáo trên người nên cần rất thận 
trọng khi dùng sản phẩm này trên các đối tượng trên.Sodium 
Hyaluronate có bài tiết qua sữa nên không dùng sản phẩm này 
cho phụ nữ đang cho con bú.
Phản ứng phụ: Một số bệnh nhân khi sử dụng sản phẩm 
này có thể xuất hiện phát ban da như mày đay, ngứa tuy 
nhiên những triệu chứng này rất hiếm. Khi đó ngừng dùng 
sản phẩm và điều trị bệnh nhân.Đau (phần lớn đau thoảng 
qua sau khi tiêm), sưng và phù nề cũng như nhiễm trùng 
ở vị trí tiêm đã được ghi nhận mặc dù rất hiếm. Bệnh nhân 
đôi khi than phiền về đỏ, nóng ở chỗ tiêm. Shock phản vệ 
rất hiếm xảy ra. Nếu xảy ra cần ngừng tiêm, theo dõi chặt 
chẽ và điều trị thích hợp. Tiêm GO-ON® có thể có các tác 
dụng phụ không mong muốn tại vị trí tiêm ví dụ đau, cảm 
giác nóng, sưng, phù, nhiễm trùng. Tác dụng phụ này có thể 
giảm nếu chúng ta dùng một túi đá chườm vào vị trí tiêm 
5-10 phút sau khi tiêm.
Tương tác thuốc: Không có các báo cáo về bất dung nạp với 
các chế phẩm tiêm vào khớp khác. Bệnh nhân có thể có các lợi 
ích do các thuốc giảm đau, chống viêm đường uống mang lại 
trong những ngày đầu tiên
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn 
gặp phải khi sử dụng thuốc
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