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KWAS HIALURONOWY

Kwas hialuronowy to anionowy, nie-siarczanowany glikozoaminoglikan, powszechnie 

występujący w tkance łącznej, nabłonkowej i nerwowej. Jest unikalny wśród 
glikozoaminoglikanów z uwagi na fakt, że w błonie komórkowej znajduje się miliony 
cząsteczek kwasu hialuronowego w formie nie-siarczanowanej.  
Kwas hialuronowy jest obecny w wielu tkankach organizmu, takich jak między innymi 
naskórek, skóra właściwa oraz chrząstka. Jest istotnym składnikiem chrząstki stawowej, 
odpowiada za jej elastyczność (wytrzymałość na ściskanie), tworzy powłokę wokół 
poszczególnych komórek. Kwas hialuronowy jest składnikiem naskórka i skóry właściwej, 
odpowiada za ochronę, elastyczność i regenerację tych warstw. Gdy skóra jest narażona 
na nadmierne działanie promieniowania UVB, dymu i zanieczyszczenia oraz w wyniku 
naturalnego procesu starzenia się produkcja kwasu hialuronowego w komórkach skóry 
zmniejsza się, a także zwiększa się degradacja tego składnika w organizmie. 
Ponadto, kwas hialuronowy stosowany jest w medycynie jako sposób leczenia choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego w formie iniekcji do stawu kolanowego. Substancja 
taj jest dopuszczona do zastosowania także w chirurgii oka (na przykład przeszczep 
rogówki, operacja jaskry, operacja zaćmy oraz podczas chirurgicznej korekcji odwarstwienia 
siatkówki).
Kwas hialuronowy zapewnia doskonałe wyniki w leczeniu biomedycznym chrząstki, skóry 
właściwej i naskórka, jest materiałem biokompatybilnym. Zabieg jest szybki, i wygodny, 
bezpieczny.

SIECIOWANIE

Trwałość nieusieciowanego kwasu hialuronowego po wstrzyknięciu do organizmu jest 
stosunkowo krótka. Zostały opracowane specjalne technologie produkcyjne w celu wydłużenia 
łańcuchów i stabilizacji cząsteczek kwasu, aby uzyskać trwalsze efekty zastosowania kwasu 
hialuronowego w celach leczniczych.

W ten sposób powstała procedura chemiczna, wprowadzająca białko do roztworu, tworząc 
tym samym znany usieciowany kwas hialuronowy.

Degradacja kwasu hialuronowego stała się o wiele wolniejsza, a efekty uzyskane po iniekcji 
są znacznie trwalsze, niż w przypadku typu nieusieciowanego.

CO TO JEST KWAS HIALURONOWY?
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NOWE ŻYCIE DLA SKÓRY 

Usieciowany kwas hialuronowy wiąże tysiące cząsteczek wody i wypełnia zagłębienia 
skórne, zmarszczki oraz blizny w miejscu iniekcji. Jednocześnie nawilża komórki w obszarze 
poddawanym zabiegowi, zapewniając olśniewający i zdrowy wygląd osobie poddającej się 
zabiegowi.
My Filler został stworzony przy pomocy technologii usieciowania, gwarantującego 
doskonałą skuteczność kwasu hialuronowego po podaniu: zapewnia długotrwałe efekty i 
trwałe nawilżenie. 
Kolejną istotną cechą produktu My Filler jest postać ciekła preparatu. W przeciwieństwie do 
preparatów wielu firm, których wstrzyknięcie jest dośc trudne ze względu na dużą lepkość, 
podanie preparatu My Filler jest łatwe i wygodne. 
Niebiesko-przezroczysta unikalna strzykawka, posiadająca tłok o specjalnym kształcie 
zapewnia specjaliście wykonującemu iniekcję dobry chwyt, bezpieczeństwo i łatwą obsługę, 
w konsekwencji zapewniając komfortowy zabieg także dla pacjenta.
Jest to również bardzo ważne, aby wspomnieć o doskonałych właściwościach plastycznych  
preparatu My Filler, dzięki którym po standardowej procedurze iniekcji lekarz przy pomocy 
masażu może zapewnić, że substancja uzyska pożądany kształt i pozostanie na pożądanym 
obszarze.

FORMA UŻYTKOWA

My Filler został stworzony i opracowany przez wysoko wykwalifikowany zespół w jednym 
z najbardziej nowoczesnych laboratoriów i centrów badawczych Włoch, dzięki czemu użyty 
do produkcji My Filler protokół usieciowania jest bezpieczny i jest praktycznie pozbawiony 
wszelkich pozostałości i zanieczyszczeń. Wszystkie etapy produkcji odbywają się w 
sterylnych warunkach (w sterylnej komorze), gwarantując czystość produktu końcowego.
My Filler składa się z cząsteczek kwasu hialuronowego o specjalnie wyselekcjonowanej 
masie cząsteczkowej, które pochodzą z roztworów o różnych lepkościach i różnych 
stężeniach kwasu hialuronowego. Ta kompleksowa kompozycja spełnia wymagania 
wszelkich możliwych i żądanych estetycznych zabiegów twarzy. 

Efekty My Filler są zdumiewające!

• Długotrwałe działanie w miejscu iniekcji
• Duża zdolność hydrofilowa
• Formowalność w miejscu zastosowania zabiegu
• Stabilność po zabiegu

ZABIEG ESTETYCZNY 
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Kod

Stężenie kwasu hialuronowego

Objętość

Igła

Stopień sieciowania

Rozmiar cząstęczki

Obszar zastosowania

Data ważności

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 strzykawka o pojemności 1 ml 

1  30G 1/2” igła
1  27G 1/2” igła

1,5

80

Górna część skóry właściwej

2 lata

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 strzykawka o pojemności 1 ml 

2  27G 1/2” igła

3,5

140

Środkowo-głęboka częśc skóry 
właściwej
Podskórna górna okostna

2 lata

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 strzykawka o pojemności 1 ml 

2  27G 1/2” igła

2,5

100

Środkowa część skóry właściwej

2 lata
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OPAKOWANIA

My Filler opakowanie zawiera:
• Blister with 1 sterile prefilled sirynge 1 ml and two needles
• 2 product label
• Multilanguage instructions of use

• Patient Card
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APLIKACJA MOBILNA 

My Filler App PRO jest to elegancka, zbudowana z intuicyjnych ekranów, łatwa w obsłudze 
aplikacja mobilna. To ważne narzędzie zostało opracowane przez My Med, aby zapewnić 
pomoc lekarzom i specjalistom medycznym w zakresie udokumentowania przypadków i 
przygotowania dokumentacji klinicznej. 
Aplikacja mobilna umożliwia, lekarzowi bezpośrednio po wstrzyknięciu wypełniacza 
wysłanie zdjęcia „Przed” i „Po” pacjenta wraz ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi okresu 
pozabiegowego. Ponadto, lekarz może z łatwością wydrukować oświadczenie świadomej 
zgody, w którym należy wskazać historię medyczną pacjenta i podpisać w celu zachowania 
w archiwum akt klinicznych. 

App P
ro
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E-LEARNING

E-learning przyniósł zmianę w dziedzinie szkolenia zawodowego na całym świecie. AcadeMy 
jest najnowszą medyczną platformą e-learningową, dostępną dla wszystkich lekarzy i 
specjalistów medycznych zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy. Elastyczny 
harmonogram, będący ważnym czynnikiem dla specjalistów pracujących w sektorze zdrowia, 
pozwala użytkownikom AcadeMy śledzenie kursów, filmów i prezentacji natychmiast, w 
dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. 
Platforma AcadeMy jest oferowana przez partnerów My Med w każdym kraju. Dostępność i 
zawartość tej platformy jest wyłączną odpowiedzialnością lokalnych partnerów.
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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

AUTHORIZED CENTER

www.mymed.hu

NARZĘDZIA MARKETINGOWE 

Certyfikat ukończenia szkolenia (MYF050)

Tabliczka kliniczna (MYF051)

Plakat kliniczny (MYF052)
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