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KYSELINA HYALURONOVÁ

Kyselina hyaluronová je aniontový, nesulfátovaný glykosaminoglykan široce distribuován ve 
všech pojivových, epiteliálních a nervových tkáních. Je jedinečná mezi glykosaminoglykanami 
v tom, že je přítomná v nesulfátované formě v miliónech částic v plazmatické membráně.
Kyselina hyaluronová se nachází v mnoha tkáních těla, jako je epidermis, dermis a chrupavka. 
Je důležitou složkou kloubní chrupavky, odpovídá za její odolnost (odolnost vůči stlačení), 
kde je přítomna jako nátěr kolem každé buňky. Je také hlavní složkou epidermis a dermis, 
kde se podílí na ochraně, odolnosti a opravě tkáně. Když je kůže vystavena nadměrnému 
UVB záření, kouři, znečištění anebo při procese přirozeného stárnutí, buňky v kůži přestanou 
produkovat toto zvýšené množství kyseliny hyaluronové - speciálně se stárnutím - se zvyšuje 
rychlost její degradace.
Kromě toho kyselina hyaluronová byla použita v medicíně v pokusech o léčbě osteoartritidy 
kolena pomocí vstřikování do kloubu. Též bylo schválené pro použití v oční chirurgii 
(například transplantace rohovky, operace šedého zákalu, operace glaukomu, a chirurgii k 
opravě odchlípení sítnice).
Proto můžeme předpokládat, že kyselina hyaluronová se dobře hodí pro biomedicínské 
aplikaci chrupavky, dermis a epidermis s optimálním výsledkem, je biokompatibilní materiál, 
tento zákrok je rychlý a pohodlnýí, bezpečný bez trvalého efektu.

ZESÍTĚNÍ

Lineární kyselina hyaluronová má relativně krátkou životnost po injekci do těla. Speciální 
výrobní techniky byly vyvinuty k prodloužení délky řetězce kyseliny hyaluronové a stabilizaci 
molekuly pro dosažení delších výsledků po lékařské aplikaci.
Tak, že byl vytvořen chemický postup, při kterém je do roztoku zaveden protein a vytváří tím 
dobře známou zesíťovací kyselinu hyaluronovou.
Degradace kyseliny hyaluronové se stala mnohem pomalejši a výsledky získané jednou 
injekcí rozhodně delší ve srovnání s typem lineárním.

CO JE KYSELINA HYALURONOVÁ?
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NOVÝ ŽIVOT PRO KŮŽI

Zesítěná kyselina hyaluronová spojuje tisíce molekul vody, a v místě injektace naplní 
deprese kůže, vrásky a jizvy. Ve stejné době, hydratuje buňky kolem aplikace a poskytuje 
lesk a zdravý vzhled pro pacienta. 
My Filler je vyroben pomocí zesíťovací technologie, která poskytuje vynikající výkon kyseliny 
hyaluronové po její injektaci: dlouhou životnost a zadržování vlhkosti.
Dalším důležitým rysem My Filler je tekutost produktu. Liší se od výrobků několika firem 
tím, že injekace jejich produktu je obtížné vzhledem k vysoké viskozitě, injektace My Filler 
je hladká a pohodlná.
Modrá/transparentní individuální stříkačka s jedinečným tvarem pístu, dává velkou přilnavost, 
bezpečnost a snadnou manipulaci pro obsluhu a v důsledku toho pohodlný postup pro 
pacienta.
Je také velmi důležité zmínit se o velké plasticitě My Filleru, která umožní místní tvarovatelnost 
lékařem při standardním postupu pomocí masáže, tak materiál získá požadovaný tvar a 
zůstává na místě.

SLOŽENÍ

Speciálně vytvořené a vyvinuté v Itálii v jedné z nejmodernějších laboratoří a výzkumných 
center pomocí vysoce kvalifikovaného týmu, proto je zesítění protokol, který My Filler 
používá velice bezpečný a prakticky je bez zbytků nečistot. Všechny výrobní fáze probíhají 
ve sterilním prostředí (sterilní komora), které zaručuje čistý konečný produkt.
My Filler se stává ze speciálně vybraných částic kyseliny hyaluronové různých molekulových 
hmotností, které pocházejí z roztoků s odlišnou viskozitou a odlišnou koncentrací kyseliny 
hyaluronové. Tato komplexní formulace vyhovuje všem možným i požadovaným estetickým 
požadavkům estetického klinického ošetření obličeje.

Výsledky My Filler jsou úžasné!

• Dlouhotrvající na místě aplikace
• Skvělá hydrofilní kapacita
• Mouldabilita v místě chirurgického zákroku
• Stabilita po zákroku

ESTETICKÉ OŠETŘENÍ
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Kód

Koncentrace kyseliny 

hyaluronové

Objem Objem

Jehla

Poměr zesítění

Velikost částic

Aplikační oblasti

Doba použitelnosti

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 injekční stříkačka 1 ml

1  30G 1/2” jehla 

1  27G 1/2” jehla

1,5

80

Povrchní Derma

2 rok

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 injekční stříkačka 1 ml

2  27G 1/2” jehla

3,5

140

Středně hluboké Derma
Podkožní horní okostice

2 rok

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 injekční stříkačka 1 ml

2  27G 1/2” jehla

2,5

100

Střední Derma

2 rok
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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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MOBILNÍ APLIKACE

My Filler App PRO je snadno ovladatelná mobilní aplikace s elegantním designem a 
intuitivními obrazovkami. Jedná se o důležitý nástroj vyvinutý My Medem s cílem pomoci 
lékařům a zdravotnickým pracovníkům pro dokumentaci případů a klinické záznamy.
Mobilní aplikace umožňuje lékaři okamžitě po injektování filleru odeslat pacientovi obrázky 
“před” a “po”, spolu se všemi doporučeními týkající se období po zákroku. Kromě toho 
může lékař snadno vytisknout konsenzuální formu pacienta, kde by měla být též naplněna 
anamnéza pacienta a připojit svůj podpis pro klinický archiv souboru.

App P
ro
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E-LEARNING

E-learning přinesla globální změnu v profesním vzdělávání. AcadeMy je nejnovější lékařská 
e-learningová platforma věnovaná lékařům a všem zdravotníkům, kteří mají zájem o 
zlepšení svých znalostí. Flexibilní časový faktor je důležitý zvášť pro odborníky v oblasti 
zdravotnictví, umožňuje uživatelům AcadeMy sledovat kurzy, videa, prezentace okamžitě, 
kdekoli a kdykoli.
Platforma AkadeMy nabízí svým partnerům MyMed v každé zemi. Jeho dostupnost a věcný 
obsah je výhradní odpovědností místních partnerů.
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Mini Roll Up (MYF053)

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

Klinická plaketa  (MYF051)

Certifikát o školení (MYF050)

Roll Up (MYF054) Klinický plakát (MYF052)
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