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HYALURONİK ASİT 

Hyaluronik asit, bağ, epitel ve sinir dokularında yaygın olarak bulunan bir anyonik, 
sülfatlanmamış glikozaminoglikan’dır. Glikozaminoglikanların arasında, sülfatlanmamış 
formunun plazma zarında milyonlarca parçacık şeklinde bulunması bakımından benzersizdir. 
Hyaluronik asit, epidermis, altderi ve kıkırdak gibi vücudun birçok dokusunda bulunur. Eklem 
kıkırdağının önemli bir bileşenidir, esnekliğinden, (onun sıkıştırmaya karşı dirençinden) 
sorumludur, her bir hücrenin etrafında bir tabaka oluşturur.
Ayrıca epidermisin ve altderinin önemli bir bileşenidir ve burada dokuların korumasından, 
direncinden ve onarımından sorumludur. Cildin aşırı UVB ışınlarına, dumana, kirliliğe maruz 
kaldığında ve doğal yaşlanma sürecinde, derideki hücrelerin hyaluronik asit üretmesi azalır 
ve özellikle yaşlılarda hyaluronik asit bozunum hızı artar. 
Dahası, hyaluronik asidi, osteoartriti eklem içine enjekte ederek tedavi etmek için diğer tıbbi 
alanlarda da kullanılır. Ayrıca uygulanması göz ameliyatlarında bile (korneal transplantasyon, 
katarakt cerrahisi, glokom cerrahisi ve retina dekolmanını onarmak gibi) onaylanmıştır.
Bu nedenle, hyaluronik asidin, kıkırdak, altderi ve epidermis üzerindeki biyomedikal 
uygulamalar için en uygun olduğunu varsayabiliriz, ayrıca biyouyumlu madde, tedavi 
prosedürü hızlı ve konforlu, güvenilir ve etkisi kalıcı değildir. 

ÇARPAZ BAĞLANMA

Doğrusal hyaluronik asit vücuda enjekte edildikten sonra nispeten kısa bir ömre sahiptir. 
Hyaluronik asit zincirinin uzunluğunu uzatmak ve tıbbi uygulamalardan sonra daha uzun süreli 
sonuç elde etmek adına molekülü stabilize etmek için özel üretim teknikleri geliştirilmiştir.
Böylece, bir proteini çözeltiye getirip iyi bilinen çapraz bağlamalı hyaluronik asidi oluşturan 
kimyasal bir prosedür oluşturuldu. 
Hyaluronik asidin bozunması çok daha yavaş hale geldi ve enjekte edildiğinde elde edilen 
sonuçlar lineer tipe kıyasla kesinlikle daha uzundur.

HYALURONİK ASİT NEDİR?
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CİLDE YENİ BİR HAYAT 

apraz bağlanmış hyaluronik asit, binlerce su molekülü ile birleşerek, enjekte edildiği yerde, 
cilt oyuklarını, kırışıklıklarını ve yara izlerini doldurur. Aynı zamanda, uygulama çevresindeki 
hücreleri hidratlar ve hasta için parlaklık ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.
My Filler, çapraz bağlama teknolojisi ile üretilir ve bu teknoloji hyaluronik asidin 
enjeksiyonundan sonraki üstün performansını sağlayarak uzun ömürlü sonuçları ve kalıcı 
nem tutmayı garanti eder. My Filler’in diğer önemli özelliği, ürünün akışkanlığıdır. Birkaç 
şirket tarafından üretilmiş dolguların yüksek viskoziteleri nedeniyle enjekte edebilmeleri zor 
olduklarından farklı olarak, My Filler’in enjekte etmesi kolay ve rahattır. 
Benzersiz şekli pistonu olan, mavi/ şeffaf kişiselleştirilmiş şırıngası sayesinde uygulayan 
uzmana mükemmel kavrama, güven ve kolay kullanım sağlar ve hasta için rahat bir prosedür 
kazandırır. My Filler’in yüksek yoğrulabilirliği özelliğinden bahsetmek de çok önemlidir, 
çünkü bu özelliği sayesinde dolguyu uzman doktor tarafından standart bir şekilde enjekte 
edildikten sonra masaj yaparak dolgu şekillendirilebilir, bu nedenle istenilen şekil alabilir ve 
gerektiği bölgede kalır. 

İÇERİĞİ

My Filler, özel bir ekip tarafından İtalya’nın en modern laboratuvar ve araştırma merkezlerinden 
birinde özel olarak yaratılmış ve geliştirilmiştir. Bundan dolayı My Filler üretmesi için 
kullanılan çapraz bağlama protokolü çok güvenilirdir ve kalıntılarının ve kirletici maddelerin 
pratik olarak içermediği söylenebilir. Üretimin tüm aşamaların steril bir ortamda (steril hazne) 
yapıldığı nihai ürünün temiz olmasını garanti eder. 
My Filler özenle seçilmiş molekül ağırlıklı hyaluronik asit parçacıklardan oluşmaktadır 
ve söz konusu parçacıklar farklı viskozitesi olan çözeltilerden ve farklı hyaluronik asit 
konsantrasyonlarından kaynaklanır. Bunun gibi kompleks bir formülasyon tüm olası ve 
istenen estetik klinik yüz tedavisinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

My Filler’in sonuçları şaşırtıcılardır!

• Enjekte edilen alanda uzun süre kalıcı etki
• Büyük hidrofilik kapasite
• Cerrahi yerinde kolay şekillendirebilirlik
• Ameliyattan sonra sağlamlık

ESTETİK TEDAVI



6

SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Kod

Hyaluronik asit konsantrasyonu

Hacim

İğne

Çapraz bağlanma oranı

Parçacık boyutu

Uygulama alanı

Son kullanma tarihi

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 adet 1 ml’lık şırınga

1 30G 1/2” iğne 
1 27G 1/2” iğne

1,5

80

Dermişin üst kısmı

2 yıl

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 adet 1 ml’lık şırınga

2 27G 1/2” iğne

3,5

140

Dermis ortadaki derin kısmı
Subkütan Üst Periosteum

2 yıl

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 adet 1 ml’lık şırınga

2 27G 1/2” iğne

2,5

100

Dermis orta kısmı

2 yıl
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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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CEP TELEFON UYGULAMASI

My Filler App PRO, zarif tasarımı ve sezgisel ekranları olan, kullanımı kolay bir cep telefon 
uygulamasıdır. Doktorlara ve sağlık çalışanlarına vakaların ve klinik kayıtların belgelenmesinde 
yardımcı olmak için My Med tarafından geliştirilen önemli bir araçtır. Bu cep telefon uygulaması, 
doldurucu enjeksiyon tedavisi uyguladıktan hemen sonra, doktorlara tüm hastaların “Önce” 
ve “Sonra” fotoğraflarını tedavi sonrası tavsiyeleriyle birlikte göndermesine olanak sağlar. 
Ayrıca, Hasta Görüşme formunun doktor tarafından hastanın anamnezisiyle doldurulması ve 
klinik dosya arşivi için imzalanması gerektiğinde evraklar kolayca yazdırılabilir.

App P
ro
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E-ÖĞRENME

E-öğrenme, dünya çapında mesleki eğitim konusunda büyük değişim yaratmıştır. AcadeMy, 
bilgilerinin geliştirmesine ilgi duyan doktorlara ve tüm sağlık profesyonellerine açık olan en 
yeni tıbbi e-öğrenme platformudur. Sağlık sektörü profesyonelleri için büyük önem taşıyan 
esnek zaman planını, AcadeMy kullanıcılarına kursları, videoları ve sunuları anında, her 
yerde ve her zaman takip etmelerini sağlar.
AcadeMy platformu, her ülkedeki My Med ortakları tarafından sunulmaktadır. Kullanılabilirliği 
ve materyal içeriği yerel ortakların sorumluluğundadır.
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MyMed KFT Lecturer National Representative
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