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ACIDUL HIALURONIC

Acidul hialuronic este un glicozaminoglican anionic, nesulfatat, care se găsește peste tot în 
țesuturile conjunctive, epiteliale și neuronale. Este unic în rândul glicozaminoglicanilor prin 
faptul că este nesulfatat, se formează în membrana plasmatică, având masa moleculară de 
ordinul milioanelor.

Acidul hialuronic se găsește în multe țesuturi ale corpului, cum ar fi epiderma, derma și 
cartilajele. Este o componentă importantă a cartilajului articular, deoarece este răspunzător 
de rezistență (rezistența la compresiune), fiind prezent sub formă de înveliș în jurul fiecărei 
celule. Este, de asemenea, o componentă majoră a epidermei și dermei, la nivelul cărora 
este implicat în protecția, rezistența și repararea țesutului. Când pielea este expusă excesiv 
la raze UVB, fum, poluare și în cadrul procesului natural de îmbătrânire, celulele din piele nu 
mai produc la fel de mult acid hialuronic și, mai ales, odată cu îmbătrânirea, crește rata de 
degradare a acestuia.

Mai mult, acidul hialuronic a fost utilizat în domeniul medical și în încercarea de a trata 
osteoartrita genunchiului prin injectarea acestuia în articulație. A fost, de asemenea, 
aprobată utilizarea în chirurgia oculară (de exemplu, pentru transplantul de cornee, chirurgia 
cataractei, chirurgia glaucomului si chirurgia pentru repararea dezlipirii de retină).
Așadar, putem presupune că acidul hialuronic este foarte potrivit pentru aplicații biomedicale 
asupra cartilajelor, dermei și epidermei cu rezultate optime, materiale biocompatibile, 
proceduri rapide și confortabile, efecte sigure și care nu sunt permanente.

RETICULAREA

Acidul hialuronic liniar are o viață relativ scurtă după injectarea în corp. Au fost dezvoltate 
tehnici speciale de fabricare pentru mărirea lungimii lanțului acidului hialuronic și stabilizarea 
moleculei, astfel încât rezultatele aplicațiilor medicale să dureze mai mult.
Astfel, a fost creat un procedeu chimic prin care s-a introdus o proteină în soluție,creându-se 
bine cunoscutul acid hialuronic reticulat.
În acest fel, degradarea acidului hialuronic a fost mult încetinită, iar rezultatele obținute după 
injectate au devenit mult mai îndelungate în comparație cu tipul liniar de acid.

CE ESTE ACIDUL HIALURONIC?
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O NOUĂ VIAȚĂ PENTRU PIELE 

Acidul hialuronic reticulat se combină cu mii de molecule de apă întinzând, în locul unde este 
injectat, adânciturile pielii, ridurile și cicatricile. În același timp, hidratează celulele din jurul 
zonei injectate și oferă strălucire și aspect sănătos pacientului.
My Filler beneficiază de tehnologia de reticulare, care asigură o performanță superioară a 
acidului hialuronic după injectarea acestuia: longevitate și retenția umidității.
O altă caracteristică importantă a produsului My Filler este fluiditatea acestuia. Spre 
deosebire de alte companii, al căror produs este greu de injectata din cauza viscozității 
ridicate, My Filler poate fi injectat ușor și confortabil. 
Seringa albastră/transparentă personalizată, cu o formă unică a pistonului, conferă aderență 
crescută, siguranță și permite manevrarea ușoară de către operator, ceea ce asigură 
confortul pacientului în timpul procedurii.
De asemenea, este foarte important să menționăm caracteristica de plasticitate crescută a 
produsului My Filler când se află la locul de injectare, deoarece poate fi modelat de către 
medici prin procedura standard de masaj post-injectare, luând forma dorită fără a se deplasa 
din loc.

FORMULA

Special creat și dezvoltat în Italia, într-unul dintre cele mai moderne laboratoare și centre de 
cercetare de către o echipă cu înaltă calificare, My Filler folosește un protocol de reticulare 
foarte sigur și protejat, din care reziduurile de impurități sunt practic absente. Toate etapele 
de producție au loc într-un mediu steril (cameră sterilă), care garantează obținerea unui 
produs final pur.
Compoziția produsului My Filler constă în HA special selectat de o anumită masă moleculară 
în soluții de acid hialuronic de vâscozități și concentrații diferite. O asemenea formulă 
complexă acoperă toate tratamentele faciale estetice clinice posibile și dezirabile. 

Rezultatele produsului My Filler sunt uimitoare!

• Efecte îndelungate în zona injectată
• Capacitate hidrofilă mare
• Plasticitate (maleabilitate)a locului intervenției chirurgicale
• Stabilitate post-operatorie

TRATAMENTUL ESTETIC 
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Cod

Concentrație HA

Volum

Ac

Rata de reticulare
Dimensiunea particulelor 
(moleculelor)

Zona indicată

Durata de valabilitate

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 seringă de 1 ml 

1 30G 1/2” ac 
1 27G 1/2” ac

1,5

80

Derma superficială 

2 ani

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 seringă de 1 ml 

2 27G 1/2” ac

3,5

140

Derma medie profundă
Periostul subcutanat superior

2 ani

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 seringă de 1 ml 

2 27G 1/2” ac

2,5

100

Derma medie

2 ani
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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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APLICAȚIE MOBILĂ 

My Filler App PRO este o aplicație mobilă ușor de utilizat, cu un design elegant și ecrane 
intuitive. Este un instrument important, dezvoltat de către My Med, în scopul de a ajuta 
medicii si cadrele medicale în documentarea cazurilor si păstrarea evidențelor clinice. 
Aplicația mobilă permite medicilor să trimită imediat după injectarea materialului de umplere, 
imaginile pacientului „înainte” și „după” tratament, împreună cu toate recomandările post-
operatorii. Mai mult, medicul poate imprima cu ușurință Formularul de consimțământ al 
pacientului, care trebuie să fie completat cu antecedentele medicale (anamneza) ale 
pacientului și semnat pentru arhiva de fișe clinice. 

App P
ro
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E-LEARNING

Instruirea prin mediul electronic (E-learning) a dus la o schimbare la nivel mondial în domeniul 
educației profesionale. AcadeMy este cea mai nouă platformă medicală de e-learning, 
dedicată medicilor și tuturor cadrelor medicale interesate să-și îmbunătățească cunoștințele. 
Flexibilitatea programului, un factor important de luat în considerare pentru profesioniștii 
din domeniul sănătății, permite utilizatorilor platformei AcadeMy să urmeze cursuri, să 
urmărească prezentări video instantaneu, oriunde și în orice moment.
Platforma AcadeMy este oferită de partenerii My Med din fiecare țară. Răspunderea pentru 
disponibilitatea și conținutul său material revine exclusiv partenerilor locali.
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