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ÁCIDO HIALURÓNICO

O ácido hialurónico é um glicosaminoglicano aniónico, não sulfatado, distribuído amplamente 
em tecidos conectivos, epiteliais e neurais. É único entre os glicosaminoglicanos na medida 
em que é uma forma não sulfatada presente em milhões de partículas de peso na membrana 
plasmática.
O ácido hialurónico encontra-se em muitos tecidos do corpo, tal como na epiderme, derme e 
cartilagem. É um componente importante da cartilagem articular como responsável pela sua 
resiliência (resistência à compressão), onde está presente como um revestimento em torno 
de cada célula. É também um componente principal da epiderme e da derma, onde está 
envolvido na proteção, resistência e reparação do tecido. Quando a pele estiver exposta a 
raios UVB excessivos, fumo, poluição e no processo natural de envelhecimento, as células 
da pele deixam de produzir hialuronano suficiente e, sobretudo com o envelhecimento, 
aumenta a sua taxa de degradação.
Além disso, o ácido hialurónico foi utilizado na área médica noutras tentativas de tratar a 
osteoartrite do joelho através da injeção na articulação. Também foi aprovado para uso em 
cirurgia ocular (como transplante de córnea, cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma e 
cirurgia para reparar desprendimento de retina).
Portanto, podemos supor que o ácido hialurónico é adequado para aplicações biomédicas na 
cartilagem, derma e epiderme com ótimos resultados, material biocompatível, procedimento 
rápido e confortável, com efeito seguro e não permanente.

RETICULAÇÃO

O ácido hialurónico linear tem uma vida relativamente curta após a injeção no corpo. 
Técnicas especiais de fabricação foram desenvolvidas para estender o comprimento da 
cadeia do ácido hialurónico e estabilizar a molécula para obter resultados mais longos após 
as aplicações médicas.
Assim, foi criado um procedimento químico que introduziu uma proteína na solução, criando 
o conhecido ácido hialurónico reticulante.
A degradação do ácido hialurónico tornou-se muito mais lenta e os resultados obtidos - uma 
vez injetado - foram definitivamente mais longos comparados com o tipo linear.

O QUE É O ÁCIDO HIALURÓNICO?
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VIDA NOVA PARA A PELE

O ácido hialurónico reticulado combina-se com milhares de moléculas de água expandindo 
as depressões da pele, rugas e cicatrizes no local da injeção. Ao mesmo tempo, hidrata as 
células em torno da aplicação e fornece um brilho e aparência saudável para o paciente.
My Filler conta com uma tecnologia de reticulação, que garante um desempenho superior 
do ácido hialurónico depois da sua injeção: longevidade e retenção de humidade.
Uma outra característica importante do My Filler é a fluidez do produto. Diferente de várias 
empresas, onde a injeção do produto é difícil devido à alta viscosidade, a injeção de My 
Filler é suave e confortável.
A seringa azul/transparente personalizada com forma única de pistão, dá uma boa aderência, 
segurança e fácil manuseamento para o operador e, consequentemente, um procedimento 
confortável para o paciente.
Também é muito importante mencionar a grande característica do My Filler quando ele 
está no local onde pode ser moldado pelos médicos com a massagem pós-procedimento 
padrão, uma vez que assume a forma desejada e permanece no local.

FORMULAÇÃO

Especialmente criado e desenvolvido na Itália num dos laboratórios mais modernos e 
centros de pesquisa por uma equipa altamente qualificada, My Filler usa um protocolo 
de reticulação muito seguro onde os resíduos de impurezas estão praticamente ausentes. 
Todas as etapas de produção são efetuadas num ambiente estéril (câmara estéril) que 
garante um produto final puro.
A composição de My Filler conta com partículas de peso molecular HA especialmente 
selecionadas em diferentes soluções de viscosidades e diferentes concentrações de ácido 
hialurónico. Uma formulação complexa como esta abrange todo o tratamento facial clínico 
estético possível e desejado.

Os resultados de My Filler são incríveis!!!!

• Longa duração no local da injecção
• Grande capacidade hidrofílica
• Moldabilidade no local cirúrgico
• Estabilidade pós-operacional

TRATAMENTO ESTÉTICO
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Código

Concentração de HA

Volume

Agulha

Taxa de reticulação

Tamanho da partícula

Área indicativa

Período de validade

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 seringa de 1 ml

1 30G 1/2” agulha 

1 27G 1/2” agulha

1,5

80

Derma superficial

2 anos

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 seringa de 1 ml

2 27G 1/2” agulha

3,5

140

Derma Profunda Média

Periosteum superior subcutâneo

2 anos

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 seringa de 1 ml

2 27G 1/2” agulha

2,5

100

Derma Média

2 anos
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PACKAGING

A embalagem de My filler contém:
• Blister com 1 seringa estéril descartável com 

1 ml de gel e 2 agulhas 
• 2 etiquetas
• Instruções
• Cartão do Paciente
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APLICAÇÃO MÓVEL

My Filler App PRO é uma aplicação móvel fácil de usar com desenho elegante e ecrãs 
intuitivos. É um instrumento importante desenvolvido por My Med, a fim de ajudar médicos e 
profissionais de saúde para casos de documentação e registos clínicos.
A aplicação móvel permite que os médicos enviem as fotos do paciente do tratamento “Antes” 
e “Após” imediatamente após a injeção de enchimento, junto com todas as recomendações 
pós-operatórias. Além disso, o médico pode facilmente imprimir o formulário de Consentimento 
Informado do Paciente que deve ser preenchido com a anamnese do paciente e assinado 
para arquivamento no arquivo clínico.

App P
ro
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E-LEARNING

O e-learning evoluiu para uma mudança global na educação profissional. AcadeMy é a mais 
recente plataforma de e-learning médica dedicada aos médicos e todos os profissionais 
de saúde interessados em melhorar o seu reconhecimento. O tempo flexível é um fator 
importante a ser considerado para os profissionais do setor de saúde, permite aos usuários 
AcadeMy seguir cursos, vídeos, apresentações instantaneamente, em qualquer lugar e em 
qualquer momento.
A plataforma AcadeMy é oferecida pelos parceiros My Med em cada país. A sua disponibilidade 
e conteúdo de material é da exclusiva responsabilidade dos parceiros locais.
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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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FERRAMENTAS DE MARKETING

Certificado de Curso (MYF050)

Placa clínica (MYF051)
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