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ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Το υαλουρονικό οξύ είναι ανιονική γλυκοζαμινογλυκάνη χωρίς θειικά άλατα που είναι 
ευρέως κατανεμημένο στους συνδετικούς, επιθηλιακούς και νευρικούς ιστούς. Είναι 
μοναδικό μεταξύ των γλυκοζαμινογλυκανών από την άποψη ότι εκατομμύρια στην μη 
θειωμένη μορφή του βρίσκονται στην μεμβράνη πλάσματος.
Το υαλουρονικό οξύ βρίσκεται σε πολλούς ιστούς του σώματος, όπως στην 
επιδερμίδα, στο χόριο και στον χόνδρο. Είναι ένα σημαντικό συστατικό του αρθρικού 
χόνδρου, καθώς εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά του (αντοχή σε συμπίεση), όπου 
παρευρίσκεται ως επικάλυμμα γύρω από κάθε κύτταρο. Είναι επίσης ένα σημαντικό 
συστατικό της επιδερμίδας και του χόριου, όπου συμμετέχει στην προστασία, στην 
αντοχή και στην διόρθωση των ιστών.  Όταν το δέρμα εκτίθεται σε υπερβολικές 
ακτίνες UVB, στον καπνό, στην ρύπανση και στην φυσική διαδικασία γήρανσης, τα 
κύτταρα του δέρματος σταματάνε την παραγωγή της υαλουρονάνης και ειδικά με 
την γήρανση αυξάνουν τον ρυθμό αποδόμησής της.
Επιπλέον, το υαλουρονικό οξύ έχει χρησιμοποιηθεί στην γεροντολογία στις 
προσπάθειες αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος μέσω της ένεσης 
στην άρθρωση. Έχει επίσης εγκριθεί για χρήση σε χειρουργική επέμβαση ματιών 
(όπως σε μεταμόσχευση του κερατοειδούς, σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, 
σε χειρουργική επέμβαση γλαυκώματος και σε επέμβαση ένεκα αποκόλλησης 
αμφιβληστροειδούς).
Ως εκ τούτου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το υαλουρονικό οξύ είναι κατάλληλο για 
βιοϊατρικές εφαρμογές στο χόνδρο, στο χόριο και στην επιδερμίδα με τα βέλτιστα 
αποτελέσματα, είναι βιοσυμβατό υλικό, αποτελεί γρήγορη και ευκολόχρηστη 
διαδικασία, είναι οικονομικό και χωρίς μόνιμη επίδραση.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Το γραμμικό υαλουρονικό οξύ έχει σχετικά μικρή διάρκεια ζωής μετά την ένεση στο 
σώμα. Ειδικές τεχνικές κατασκευής έχουν αναπτυχθεί για να επεκταθεί το μήκος 
της αλυσίδας του υαλουρονικού οξέος και να σταθεροποιηθεί το μόριο για πιο 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μετά από τις ιατρικές εφαρμογές.
Έτσι δημιουργήθηκε μια χημική διαδικασία που καθιέρωσε μία πρωτεΐνη στο διάλυμα 
δημιουργώντας τον γνωστό διασταυρωμένο δεσμό του υαλουρονικού οξέος.
Η αποδόμηση του υαλουρονικού οξέος επιβραδύνθηκε πολύ και τα αποτελέσματα που 
ελήφθησαν μετά από την ένεση είχαν σημαντική μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση 
με αυτά του γραμμικού τύπου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ;
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ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ 

Το υαλουρονικό οξύ διασταυρωμένου δεσμού συνδυάζει χιλιάδες μόρια του 
νερού ενισχύοντας όπου εγχέεται, κοιλότητες του δέρματος, ρυτίδες και σημάδια. 
Ταυτόχρονα, ενυδατώνει τα κύτταρα γύρω από την εφαρμογή και εξασφαλίζει μια 
υγιή λάμψη και εμφάνιση στον ασθενή.
Το My Filler υπερτερεί ένεκα της τεχνολογίας του διασταυρωμένου δεσμού, ο οποίος 
εξασφαλίζει μεγίστη απόδοση του υαλουρονικού οξέος μετά από την ένεση του: 
διατήρηση των αποτελεσμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατακράτηση της 
υγρασίας.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του My Filler είναι η ρευστότητα του προϊόντος. 
Διαφέροντας από πολλές εταιρείες, στις οποίες η έγχυση του προϊόντος είναι 
δύσκολη λόγω του υψηλού ιξώδους, η ένεση του My Filler είναι απαλή και εύχρηστη. 
H μπλε/διαφανής προσωποποιημένη σύριγγα με το μοναδικό σχήμα εμβόλου 
εξασφαλίζει ένα θαυμάσιο σφιγκτήρα, ασφάλεια, εύκολη χρήση για τον ειδικό και 
κατά συνέπεια, μια άνετη διαδικασία για τον ασθενή. 
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθεί η θαυμάσια πλαστικότητα του Μy Filler 
στην υπό θεραπεία περιοχή, καθώς μπορεί να διαμορφωθεί από τους γιατρούς 
με το πρότυπο μασάζ μετά την διαδικασία, παίρνοντας το επιθυμητό σχήμα και 
παραμένοντας στην περιοχή. 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε ειδικά στην Ιταλία σε ένα από τα πιο σύγχρονα 
εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα από μία πολύ έμπειρη ομάδα. Το Μy Filler 
χρησιμοποιεί ένα πολύ ασφαλές και σωτήριο πρωτόκολλο διασταυρωμένου δεσμού, 
όπου πρακτικά δεν υπάρχουν υπολείμματα προσμείξεων. Όλα τα στάδια παραγωγής 
γίνονται σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον (θάλαμος αποστείρωσης), το οποίο 
εγγυάται ένα καθαρό τελικό προϊόν. 
Η σύνθεση του My Filler αποτελείται από σωματίδια υαλουρονικού οξέος, το μοριακό 
βάρος των οποίων επιλέχθηκε με ειδική φροντίδα από διαλύματα με διαφορετικό 
ιξώδες και περιεκτικότητα υαλουρονικού οξέος. Μία τέτοια πολύπλοκη σύνθεση 
καλύπτει όλες τις επιθυμητές και πιθανές αισθητικές κλινικές αγωγές προσώπου. 

Τα αποτελέσματα του My Filler είναι εκπληκτικά!!!! 

• Μακροχρόνια διάρκεια ζωή στην ενέσιμη περιοχή 
• Μεγάλη ικανότητα ενυδάτωσης
• Ικανότητα διαμόρφωσης στο σημείο επέμβασης
• Σταθεροποίηση μετά την επέμβαση

AΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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SOFT

MEDIUM

STRONG

AVAILABLE TYPES
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Κωδικός

Συγκέντρωση υαλουρονικού 
οξέος

Ποσότητα

Βελόνα

Ποσοστό διασταυρωμένων 
δεσμών 

Μέγεθος των σωματιδίων 

Ενδεικτική περιοχή 

Περίοδος λήξης 

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 σύριγγα του 1 ml 

1  30G 1/2” bελόνα 
1  27G 1/2” bελόνα

1,5

80

Επιφανειακό χόριο 

2 έτος

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 σύριγγα του 1 ml 

2  27G 1/2” bελόνα

3,5

140

Μεσαίο βαθύ χόριο 
Υποδόριο άνω περιόστεο

2 έτος

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 σύριγγα του 1 ml 

2 27G 1/2” bελόνα

2,5

100

Μεσαίο χόριο 

2 έτος
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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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ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρμογή My Filler App PRO είναι μια εύχρηστη κινητή εφαρμογή με κομψό 
σχεδιασμό και διαισθητικές οθόνες. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που αναπτύχθηκε 
από την My Med, προκειμένου να βοηθήσει τους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας 
στην τεκμηρίωση υποθέσεων και κλινικών αρχείων. 
Η κινητή εφαρμογή επιτρέπει στους γιατρούς να στείλουν αμέσως μετά την ένεση τις 
«Πριν» και «Μετά» εικόνες των ασθενών μαζί με όλες τις συστάσεις θεραπείας για μετά 
την ένεση. Επιπλέον, ο γιατρός μπορεί εύκολα να εκτυπώσει τη φόρμα Συναίνεσης 
του Ασθενή όπου πρέπει να συμπληρώνεται το ιστορικό του και η υπογραφή του για 
την αρχειοθέτηση κλινικού αρχείου. 

App P
ro
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει φέρει μια παγκόσμια αλλαγή στην επαγγελματική 
εκπαίδευση. Η AcadeMy είναι η νεότερη ιατρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, 
αφιερωμένη σε όλους τους ιατρούς και επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Το ελαστικό ωράριο που είναι σημαντικός παράγοντας 
για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας επιτρέπει στους χρήστες της AcadeMy 
να παρακολουθήσουν μαθήματα, βίντεο και παρουσιάσεις ταυτόχρονα, οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε.
Η πλατφόρμα AcadeMy προσφέρεται από τους εκπροσώπους My Med σε κάθε χώρα. 
Η διαθεσιμότητά του και το ουσιαστικό περιεχόμενό του είναι αποκλειστική ευθύνη 
των τοπικών εκπροσώπων.
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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
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www.mymed.hu

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Πιστοποιητικό εκμάθησης (MYF050)

Κλινική πλάκα (MYF051)

Πίνακας ενδείξεων (MYF054) Κλινική αφίσα (MYF052)

Μίνι πίνακας ενδείξεων (MYF053)
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