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HIALURONSAV

A hialuronsav a kötőszövetben, hám- és idegszövetben elterjedten megtalálható anionos, 
nem szulfatált glükózaminoglikán. Egyedülálló a glükózaminoglikánok között a tekintetben, 
hogy nem szulfatált formája milliószám jelen van a plazmamembránban.
A hialuronsav a szervezet számos szövetében megtalálható, így a hámban, az irhában és a 
porcokban is. Az ízületi porc fontos összetevője, annak rugalmasságáért (az összenyomással 
szembeni ellenálló képességéért) felelős, az egyes sejtek körül képez burkot. A hialuronsav 
a hám-, illetve irharéteg egyik fő összetevője is, itt a szövetek védelméért, rugalmasságáért 
és regenerációjáért felelős. Amikor a bőrt érő UVB-sugárzás, füst, illetve szennyeződés 
túlzott mértékű, illetve a természetes öregedési folyamat során a bőr sejtjeinek hialuronsav-
termelése csökken, valamint – elsősorban idős korban – fokozódik a hialuronsav 
lebomlásának mértéke is.
A hialuronsavat továbbá a gyógyászatban a térdarthrosis kezelési módszereként is 
alkalmazzák a térdízületbe adott injekció formájában. Alkalmazását engedélyezték továbbá 
szemműtétek során is (például cornea-transzplantáció, cataracta-műtét, glaucomaműtét, 
illetve retinaleválás műtéti megoldás során.
Ezért úgy véljük, hogy a hialuronsav optimális eredményeket hoz a porc, irha, illetve hám 
orvosbiológiai kezelései során, biokompatibilis anyag, a beavatkozás gyors és kényelmes, 
biztonságos, a hatás pedig nem végleges.

KERESZTKÖTÉS

A lineáris hialuronsav életideje a szervezetbe való befecskendezést követően viszonylag 
rövid. Különleges gyártási technológiákat fejlesztettek ki a hialuronsav láncának 
meghosszabbítására és a molekula stabilizálására a gyógyászati célú alkalmazást követő 
eredmények tartósabbá tétele érdekében.
Így jött létre egy kémiai eljárás, amely egy fehérjét vezet be az oldatba, létrehozva a jól 
ismert keresztkötött hialuronsavat.
A hialuronsav lebomlása jelentősen lassúbb lett, és a beadást követően a hatások jelentősen 
hosszabb ideig maradtak fenn, mint lineáris típus esetén.

MI A HIALURONSAV?



5

ÚJ ÉLET A BŐRNEK 

A keresztkötött hialuronsav több ezer vízmolekulával lép kapcsolatba, és a befecskendezés 
helyén kitölti a bőr mélyedéseit, a ráncokat, illetve hegeket. Ugyanakkor hidratálja is a 
sejteket az alkalmazási hely környezetében, ragyogó és egészséges megjelenést biztosítva 
a kezelt személy számára.
A My Filler keresztkötéses technológiával készül, ami a hialuronsav kiváló teljesítményét 
garantálja a beadást követően: hosszan fennálló eredményeket és tartós hidratálást biztosít.
A My Filler egy másik fontos jellemzője a készítmény folyékonysága. Számos vállalattól 
eltérően, amelyek készítményeinek befecskendezése a magas viszkozitás miatt igen nehéz, 
a My Filler könnyen és kényelmesen beadható. 
A különleges alakú dugattyúval ellátott kék/átlátszó egyedi fecskendő a befecskendezést 
végző szakember számára jó fogást, biztonságot és könnyű kezelhetőséget biztosít, ami a 
páciens számára is kényelmessé teszi a beavatkozást.
Fontos még megemlítenünk a My Filler nagyszerű plaszticitását, ami lehetővé teszi, hogy 
az orvos a beadást követően a standard injekciót követő masszázzsal formálni tudja, így az 
anyag a kívánt formát veszi fel, és a kívánt területen marad.

ÖSSZETÉTEL

A My Filler megalkotását és fejlesztését egy magasan képzett csapat végezte Olaszország 
egyik legmodernebb laboratóriumában és kutatóközpontjában, így a My Filler előállításához 
alkalmazott keresztkötési protokoll igen biztonságos, és gyakorlatilag nincsenek jelen benne 
maradványok és szennyezőanyagok. A gyártás összes fázisa steril környezetben történik 
(steril kamrában), ami garantálja a végtermék tisztaságát.
A My Filler különleges gondossággal összeválogatott molekulasúlyú hialuronsav-
részecskékből épül fel, amelyek különböző viszkozitású oldatokból és különböző 
hialuronsav-koncentrációkból származnak. Ez a komplex összetétel minden lehetséges és 
kívánt esztétikai klinikai arckezelés igényeit kielégíti. 

A My Filler eredményei lenyűgözőek!

• Hosszan tartó hatás a beadás helyén
• Nagy hidrofil kapacitás
• Formálhatóság a beavatkozás területén
• Stabilitás a beavatkozást követően

ESZTÉTIKAI KEZELÉS 
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Kód

Hialuronsav-koncentráció

Térfogat

Tű

Keresztkötések aránya

Részecskenagyság

Alkalmazási terület

Lejárati dátum

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 db 1 ml-es fecskendő 

1 cs 30G 1/2” tű 
1 cs 27G 1/2” tű

1,5

80

Dermis felső része 

2 év

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 db 1 ml-es fecskendő 

2 cs 27G 1/2” tű

3,5

140

Dermis középső-mély része
Subcutan felső periosteum

2 év

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 db 1 ml-es fecskendő 

2 cs 27G 1/2” tű

2,5

100

Dermis középső része

2 év
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CSOMAGOLÁS

A My Filler csomagolás tartalma:
• Egy fóliázott steril előretöltött fecskendő 1ml és két tű
• 2 árujegy
• Többnyelvű használati utasítás
• Betegkártya



9

MOBIL ALKALMAZÁS 

A My Filler App PRO elegáns kivitelezésű, intuitív képernyőkből felépülő, könnyen használható 
mobil alkalmazás. Ezt a fontos eszközt a My Med fejlesztette ki, hogy segítse az orvosokat 
és egészségügyi szakembereket az esetek dokumentálásában és a klinikai feljegyzések 
elkészítésében. 
A mobil alkalmazás lehetővé teszi, hogy az orvos a feltöltő befecskendezését követően 
azonnal feltöltse a páciens „Előtte” és „Utána” képeit, valamint a beavatkozást követő 
időszakra vonatkozó javaslatokat. Az orvos továbbá a beleegyező nyilatkozatot is könnyen 
ki tudja nyomtatni, amennyiben abban fel kell tüntetni a beteg anamnézisét, és alá kell írni a 
klinikai iratok archívuma számára. 

App P
ro
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E-LEARNING

Az e-learning világszerte változást hozott a szakmai képzések terén. Az AcadeMy a 
legújabb gyógyászati e-learning felület, amely nyitva áll az ismereteiket bővíteni kívánó 
orvosok és minden egészségügyi szakember számára. Az egészségügyi szektorban 
dolgozó szakemberek számára fontos tényezőt jelentő rugalmas időbeosztás lehetővé teszi 
az AcadeMy felhasználói számára, hogy a kurzusokat, videókat és előadásokat azonnal, 
bárhol és bármikor követhessék.
Az AcadeMy felületet a My Med partnerei minden országban felajánlják. Ennek rendelkezésre 
állása és tartalma kizárólag a helyi partnerek felelősségét képezi.
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Mini Roll Up (MYF053)

Roll Up (MYF054)

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

MARKETING ESZKÖZÖK 

Oklevél a képzésről (MYF050)

Klinikai plakett (MYF051)

Klinikai poszter (MYF052)
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