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حمض الهيالورونيك 

حمض الهيالورونيك يوجد في االنسجة المترابطة , البشرة, ويوجد في االنسجة الغريبة بشكل حبيبات صغيرة  أنيونية ليس على  
شكل” مسلفت  غلكسمينوغلكن” وهو العامل الوحيد من بين الغلكسمينوغلكن الذي ال يوجد بشكل مسلفت ويكون بماليين الوحدات 

رقائق البالزما. 
 حمض الهيالورونيك يوجد في أنسجة عديدة من أعضاء الجسم , على سبيل الميثال يوجد في البشرة وفي ادمة باطن الجلد وفي 
الغضروف ويعتبر من العناصر الهامة في غضروف  المفاصل , ونظرا لمرونته ) قدرته على رد الضغط المؤثر عليه(, يعتبر 

المسؤول عن تشكيل حافظة مشتركة حول بعض الخاليا, حمض الهيالورونيك هو أحد العناصر االساسية لدى كل من البشرة 
وأدمة باطن الجلد, وظيفته في هذا المجال الحفاظ على االنسجة ومتابعة مرونتها . عندما يصاب الجلد بأشعة UVB أو يتعرض 
لدخان كثيف , أو أوساخ ما,أو في الحالة الطبيعية لتقدم السن, في هذه الحاالت تصبح نسبة انتاج حمض الهيالورونيك في خاليا 

الجلد قليلة, وباالخص في حالة تقدم السن يبدأ ازدياد تفكك حمض الهيالورونيك في االنسجة.
كما ان حمض الهيالورونيك يُستخدم في عالج مفاصل الركبة , كما يعطى بشكل حقن في مفاصل الركبة أيضا

كما تم الموافقة على استعماله في عمليات العيون أيضا مثال ) كورنا ترانسبالنتاسيو , في عملية كاتاراكتا, في عملية 
غالكوما,عملية شبكة العين أيضا(

لذلك يمكننا القول بأن حمض الهيالورونيك يعطي نتائج ملموسة في مجال عالج بيولوجي الغضروف والبشرة وفي ادمة باطن 
الجلد وأن هذه المادة البيوكوماتيليس تعطي نتائج سريعة ومريحة , آمنة , لكن تأثيرها ليس نهائي.

رباط تشعبي: 
تعتبر المدة الكاملة لتفاعل مادة حمض الهيالورونيك بعد حقنها في الجسم خطيا قصيرة  في حين تم تطوير عوامل عديدة تقنية 

خالل صناعته بغية الوصول الى عوامل اطالة فترة مفعوله الحسن في جسم االنسان وذلك عن طريق الوصول الى طرق تثبيت 
للجزئيات لتكون ذات قدرات أفضل ولوقت اكبر أثناء استخدامها الغراض العالج.وبهذا تم الوصول بطريق كيميائي باضافة 

عنصر بروتيني الى المحلول , وبهذا تم انتاج المادة المعروفة باسم حمض الهيالورونيك, التشعبي الرباط
بهذه الطريقة اصبح انفراط حمض الهيالورونيك يجري ببطئ , وعند اجراء حقنه في الجسم يبقى فعاال لمدة أطول من النوع 

الخطي السابق.
العالجات التجميلية: 

ما هو حمض الهيالورونيك ؟
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حياة جديدة للجلـد

ان حمض الهيالورونيك, التشعبي الرباط يلتحق بعالقات مع عدة آالف من جزئيات الماء , لذلك عندما يحقن في الجلد يقوم بتعبئة 
التجاعيد الموجودة في أعماق الجلد, ويتفاعل أيضا بدور حسناً مع خاليا نتوءات الجرب ان وجدت على سطح الجلد, وبهذا يعيد 

الرونقة الخالبة للمنطقة التي تم معالجتها بهذه الحقن ويشعر صاحبها بالصحة واالمان لقاء هذا.
“ماي فيلير”تعتبر ذات صفة هامة اخرى وهي أنها مادة سائلة. خالفا بمنتجات عدة شركات اخرى, نظرا للدرجة الكبرى من 

اللزوجة للمادة يصبح أمر حقنه في غاية الصعوبة, في حين انتاج “ماي فيلير” يُحقن بسهولة وبكل ارتياح. 
أما بالنسبة لجهاز الحقن “ المكبس” فقد صنع بشكل فريد بلون أزرق / شفاف وبممسك تقني عصري يسهل مهمة الطبيب الُمعالج 

ويجعل هذا التدخل آمناً, وبهذا ينعكس مفعوله االفضل على المريض الُمعالج. 
ومن المهم ذكره في هذا الصدد بأن من المواصفات الحسنة التجميلية لمادة “ماي فيلير”انها تسمح للطبيب الُمعالج وبشكل فوري 

بعد القيام بحقن المادة بتمسيد وتدليك منطقة الحقن لكي تصل المادة بشكل طبيعي الى المناطق الَمعنية وبالشكل المرغوب الوصول 
اليه, مع ثبات وجود هذه المواد في المنطقة المطلوبة لكي تؤمن الشكل الذي رغبنا الوصول اليه.

عناصر المادة

تم تشكيل وأنتاج مادة “ماي فيلير” من قبل مجموعة علمية تقنية عالية المستوى في أحد أحدث المختبرات ومراكزاالبحاث في 
ايطاليا, لذلك فأن تكنلوجية التشعبي التي جرت النتاج “ماي فيلير”في غاية اآلمان واالطمئنان , حيث أنها التحتوي على مخلفات 

أو أوساخ 
علما بأن جميع مراحل الصناعة واالنتاج تتم )بحلقة مغلقة(  بحجرة مطهرة تضمن انتاجها أن يكون معقما ونظيفا مطابقا لجميع 

النظم الدولية الصحية في هذا الصدد.
“ماي فيلير”أنتج بانتباه فائق الدقة بانتقاء جسيم لجزئيات حمض الهيالورونيك حسب الوزن النوعي لجزئياته,التي تختلف بدرجة 
لزوجتها وبهذا الشكل يتم بالنهاية الحصول على المحلول المركزـ لحمض الهيالورونيك  يمكننا القول بأن هذا المحلول المركز 

بعناصره النهاية يسد كل الحاجيات المتطلبة والممكنة في اجراءات تجميلية في عيادة تجميل الوجه.

أن نتائج مفعول “ماي فيلير” ُمبهرة !

يضمن المحافظة على الشكل المطلوب في مكان حقنه لفترة طويلة.• 
قدرة كبيرة على محبة الماء• 
سهل تشكيله بالشكل المرغوب به في منطقة الحقن• 
يبقى ثابتا بعد اجراء الحقن• 

العالجات التجميلية: 
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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الرمز

مركزـ حمض 
الهيالورونيك

حجم

االبرة

العيادات المالئمة 

.تاميسجلا مجح

المنطقة االرشادية

تاريخ انتهاء الصالحية

SOFT

MYF001

20 mg/ml

الحزمة الواحدة حاقن بسعة 1 ميليليتر

1 pc of 30G 1/2“
needle 1 pc of 27G
1/2“ needle

1,5

80

الطبقة العليا آلدمة باطن الجلد

2 years

STRONG

MYF003

30 mg/ml

الحزمة الواحدة حاقن بسعة 1 ميليليتر

2 pcs of 27G
1/2“ needle

3,5

140

الطبقة الوسطى العميقة آلدمة باطن الجلد
الغشاء العظمي العلوي تحت الجلد

2 years

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

الحزمة الواحدة حاقن بسعة 1 ميليليتر

2 pcs of 27G
1/2“ needle

2,5

100

لطبقة الوسطى آلدمة باطن الجلد

2 years
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PACKAGING

My Filler packaging contains:

• Blister with 1 sterile prefilled sirynge 1 ml and two needles
• 2 product label

• Multilanguage instructions of use

• Patient Card
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امكانية التطبيق المتحرك

“ماي فيلير”أب فلويمتاز بشكله الخارجي االنيق, المجموعة الحدسية المتشكلة الشاشات الخاصة يجعل امكانية االستخدام المتحرك 
سهال. هذه وسائل أجهزة مهمة حيث قام بتطويرها فرقة ماي ماد لكي تساعد االطباء واالخصائيين في مجال الصحة والعالج 

بتثبيت المعطيات الالزمة النجاز التقارير الضرورية للعيادة 
ان هذه المعدات المتحركة تساعد الطبيب أن يحتفظ بذاكرة الجهاز عن صور الوضع للمنطقة المعالجة “ قبل” و “بعد” عملية الحقن 

كما يتم االحتفاظ بكل ما يقترحه الطبيب المعالج للفترة القادمة. وبهذا وبعد أخذ الموافقة الشخصية يستطيع الطبيب بسهولة طبع 
هذا المعلومات هذا في حال طلب المريض أن تبقى الوثائق سرية ـ بدون أسم ـ فيمكن ذلك بعد التوقيع عليها احتفاظها في ارشيف 

العيادة.

App P
ro
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الدراسة االلكترونية
ان التعلم االلكتروني خلق تغيرات كبيرة في سائر بالد العالم في مجال تطور االبحاث المهنية . “اكادمي” هي أحدث 

التعلم االلكتروني في مجال العالج والصحة, المفتوح دوما بمعلوماته الحديثة  أمام نخبة االطباء واالختصاصيين على 
حد سواء. أن أهمية ذلك تكمن في المرونة بالحصول على المعلومات في االوقات المناسبة لألشخاص المستخدمين ل 
“اكادمي” حيث يمكنهم من متابعة المحاضرات والحصص الدراسية ومشاهدة الفيديوهات بالحال في الوقت والمكان 

المناسب للشخص الذي يرغب في ذلك.
“اكادمي” يعرض على وكالئه  في “ماي ماد “مساحات معينة في كل بلد.تكون تحت تصرفهم الخاص وضمن 

صالحياتهم.
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)MYF053( ”لفتة المتابعة الصغيرة.”رول اب

وسائط تجارية

)MYF051( لوحات عيادة

)MYF050( .مصدقات تأهيلية

)MYF054( ”لفة المتابعة “رول اب

CERTIFICATE OF PARTECIPATION

MyMed KFT Lecturer National Representative

in gratitude for the outstanding partecipation at the course.

DERMAL FILLER IN FACIAL AESTHETICS

05TH December 2016
Budapest, Hungary

AUTHORIZED CENTER

)MYF052( ملصقات عيادية

www.mymed.hu
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