
Οδηγίες χρήσης

Σύνθεση:
Υψηλού βαθμού διασταυρούμενο υαλουρονικό νάτριο 23 mg/ml. Κατάλληλη ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών με 
pH 6,8-7,4, χλωριούχο νάτριο.

Περιγραφή:
Το προϊόν είναι ένα στείρο, βιοδιασπώμενο, ιξωδοελαστικό, διαυγές, διαφανές, ισότονο και ομογενοποιημένο ενέσιμο εμφύτευμα 
γέλης. Αποτελείται από διασταυρούμενο υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) προερχόμενο από βακτήρια Streptococcus equi, που έχει 
μορφοποιηθεί σε συγκέντρωση 23 mg/ml, σε φυσιολογικό ρυθμιστικό διάλυμα. Κάθε κουτί περιέχει μία προγεμισμένη σύριγγα με 1,0 
ml διαλύματος, δύο στείρες βελόνες 27G ½” μίας χρήσης και οδηγίες χρήσης. Δύο ετικέτες με τον αριθμό παρτίδας βρίσκονται στο 
κάτω μέρος του κουτιού. Η μία από αυτές τις ετικέτες πρέπει να επικολληθεί στον φάκελο του ασθενούς και η άλλη πρέπει να δοθεί 
στον ασθενή προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Ενδείξεις:
Το προϊόν είναι ένα ιξωδοελαστικό διάλυμα για τη διόρθωση βαθύτερων ρυτίδων και πτυχώσεων, την αύξηση ή αποκατάσταση 
του όγκου στο πρόσωπο και την αναδόμηση του περιγράμματος του προσώπου. Ενδείκνυται η ένεσή του στην εν τω βάθει 
δερμίδα ή την υποδερμίδα. Χρησιμοποιείται για κοσμητικούς σκοπούς αλλά αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει 
ζητήματα επανορθωτικής ιατρικής κατά τη θεραπεία π.χ. της λιποατροφίας του προσώπου, των βαθιών ουλών ή της μορφολογικής 
ασυμμετρίας.

Κριτήρια αποκλεισμού:
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε:
– ασθενείς με τάση ανάπτυξης υπερτροφικών ουλών, διαταραχές της μελάγχρωσης ή με ευαισθησία στη δημιουργία χηλοειδών. 
| – ασθενείς με ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος ή οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοθεραπεία. | – ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία 
στο υαλουρονικό οξύ. | – ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει παλαιότερα μόνιμα ενέσιμα εμφυτεύματα στην υπό θεραπεία περιοχή. | – 
εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. | – ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή ή αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων 
(π.χ. ακετυλοσαλικυλικό οξύ) χωρίς τη συμβουλή του ιατρού τους. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε περιοχές που 
παρουσιάζουν δερματικά προβλήματα, φλεγμονές ή/και λοιμώξεις (π.χ. ακμή, έρπης ...). Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε 
συνδυασμό με θεραπεία με λέιζερ, χημική απολέπιση, δερμοαπόξεση ή μεσοθεραπεία.

Οδηγίες προφύλαξης:
Το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς που διαθέτουν ειδική κατάρτιση στην τεχνική ένεσης για την 
αποκατάσταση του όγκου του προσώπου. Σε περίπτωση ευαισθησίας του δέρματος, πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
χρησιμοποιείται τοπικό αναισθητικό επίθεμα ή κρέμα. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τη σύριγγα, το υπολειπόμενο προϊόν και τη βελόνα 
σε ειδικό δοχείο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Οι ιατροί πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς για τις πιθανές παρενέργειες ή/και ασυμβατότητες που συνεπάγεται η εμφύτευση 
αυτού του προϊόντος και οι οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν αμέσως μετά τη χρήση ή αργότερα. Τα παρακάτω συμβάντα και 
αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή παρόμοιων προϊόντων:
απόστημα, αγγειοοίδημα, βακτηριακές λοιμώξεις, εξογκώματα, αιμορραγία, μώλωπες, αίσθημα καύσου, αποχρωματισμός 
(δυσχρωματισμός), δυσφορία, οίδημα, ερύθημα, σύσφιξη, κοκκιώματα, αιμάτωμα, υποτροπή έρπητα, υπερευαισθησία, εμφάνιση 
μάζας στην περιοχή του εμφυτεύματος, ορατότητα εμφυτεύματος, σκληρία, φλεγμονή, ερεθισμός, κνησμός, πελιδνωτική αγγειΐτιδα 
μετά από τυχαίο αρτηριακό εμβολισμό, οίδημα της παρειάς, μετακίνηση εμφυτεύματος, νέκρωση λόγω αγγειακής ανεπάρκειας, 
οζίδια (φλεγμονώδη και μη), μούδιασμα, πόνος, παραισθησία, σημάδια από το τρύπημα, ερυθρότητα, απόφραξη της αρτηρίας του 
αμφιβληστροειδούς, σαρκοείδωση ουλών, σκληρομυξοίδημα (γενικευμένο), πρήξιμο, τελαγγειεκτασία, ευαισθησία στην ψηλάφηση, 
αγγειίτιδα, αγγειόσπασμος, αγγειοπνευμονογαστρική αντίδραση κατά τη διάρκεια της ένεσης, απώλεια όρασης λόγω απόφραξης της 
αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι εγχύσεις άλλων ενέσιμων εμφυτευμάτων μαλακών μορίων στην περιοχή του μεσόφρυου και 
των ρινικών πτερυγίων έχουν προκαλέσει απόφραξη αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να 
προκληθεί υποτροπή του ιού του έρπητα λόγω της άμεσης βλάβης στους νευράξονες από τη βελόνα ή λόγω χειρισμού των ιστών 
και φλεγμονώδους αντίδρασης μετά την ένεση του εμφυτεύματος. Ο διαχωρισμός του υπο-επιδερμικού επιπέδου με ημικυκλική 
βελόνα ενδέχεται να αυξήσει την επίπτωση τοπικών ανεπιθύμητων συμβάντων. Η ιδιαίτερα επιφανειακή έγχυση του ενέσιμου 
εμφυτεύματος ή η ανομοιογενής κατανομή του εγχυθέντος προϊόντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορατών, ωχρών 
οζιδίων στο δέρμα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις προαναφερθείσες πιθανές επιπλοκές. Οι ασθενείς πρέπει να 
ενημερώνουν άμεσα τον ιατρό τους σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε φλεγμονώδους αντίδρασης που διαρκεί περισσότερο 
από μία εβδομάδα ή οποιουδήποτε άλλου δευτερογενούς συμβάντος. Ο ιατρός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εν λόγω παρενέργειες 
καταλλήλως. Οποιεσδήποτε άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες συνδέονται με την ένεση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται στο 
διανομέα ή/και τον παρασκευαστή.

Τρόποι χρήσης:
Η ένεση του προϊόντος πρέπει να γίνεται κατόπιν απολύμανσης σε υγιές δέρμα που δεν παρουσιάζει φλεγμονή. Η τεχνική που 
χρησιμοποιείται είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία της θεραπείας. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα 27G ½” που παρέχεται με 
τη σύριγγα και εκτελέστε την ένεση αργά, εφαρμόζοντας την κατάλληλη τεχνική. Προχωρήσετε σε έγχυση μικρών όγκων σε δύο ή 
περισσότερες συνεδρίες αντί της έγχυσης μεγάλων όγκων σε μία συνεδρία θεραπείας. Η ποσότητα που εγχέεται θα εξαρτηθεί από τη 
ρυτίδα ή την κοίλανση που χρήζει διόρθωσης. Μετά την ένεση, ο ιατρός μπορεί να κάνει απαλό μασάζ προκειμένου να κατανείμει 
ομοιόμορφα το προϊόν. Συστήνεται η παραμονή του ασθενούς στο ιατρείο για αρκετά λεπτά μετά την ένεση έτσι ώστε να ανιχνευτεί 
οποιαδήποτε πιθανή χλομάδα που προκαλείται από αποφράξεις αρτηριών.

Προειδοποιήσεις:
Ελέγξτε την ακεραιότητα και την ημερομηνία λήξης της σύριγγας πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σύριγγα της οποίας 
το κάλυμμα άκρου έχει ανοιχθεί ή μετατοπιστεί εντός της προστατευτικής συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε άλλες βελόνες ή 
σύριγγες πέραν των παρεχόμενων από τον παρασκευαστή. Μη χειρίζεστε / κάμπτετε τη βελόνα. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η 
ποιότητα και η στειρότητα είναι εγγυημένες μόνο όταν η σύριγγα είναι στην αρχική της συσκευασία. Η επαναχρησιμοποίηση του 
προϊόντος ενέχει πιθανό κίνδυνο λοίμωξης των ασθενών ή των χρηστών. Εάν υπάρχει εμπόδιο στη βελόνα 27G ½”, μην αυξάνετε 
την πίεση στο έμβολο. Διακόψτε τη διαδικασία ένεσης και αντικαταστήστε τη βελόνα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα 
(αποτελεσματικότητας, ανοχής) για την ένεση του προϊόντος σε περιοχή που έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με άλλο προϊόν 
πλήρωσης. Μην πραγματοποιείτε ένεση σε αιμοφόρα αγγεία, οστά, τένοντες, συνδέσμους, νεύρα ή μύες. Μην πραγματοποιείτε ένεση 
στην περικογχική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων της δακρυϊκής αύλακας, της άνω περικογχικής περιοχής και των βλεφάρων), 
στο μεσόφρυο και στα ρινικά πτερύγια. Μην πραγματοποιείτε ένεση του προϊόντος σε σπίλους. Μην προβαίνετε σε υπερβολικές 
διορθώσεις. Θα πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς η αποφυγή μακιγιάζ για 12 ώρες μετά την έγχυση καθώς και η αποφυγή της 
παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο και σε υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς και της χρήσης σάουνας ή χαμάμ για μία εβδομάδα μετά 
την ένεση. Για να αποφευχθεί ο πιθανός κίνδυνος κινητικότητας του προϊόντος, ο/η ασθενής πρέπει να αποφεύγει τις μαλάξεις στην 
περιοχή της θεραπείας για μερικές ημέρες μετά την ένεση. Υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ του υαλουρονικού νατρίου και κάποιων 
ενώσεων τεταρτοταγούς αμμωνίου, όπως τα διαλύματα χλωριούχου βενζαλκονίου. Συνεπώς, το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε 
επαφή με αυτές τις ουσίες ή με ιατρικά-χειρουργικά εργαλεία που έχουν έλθει σε επαφή με αυτές τις ουσίες.

Φύλαξη:
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-25 °C/ 36-77 °F, σε ξηρό μέρος, στην αρχική συσκευασία και προστατευμένο από 
το φως, τη θερμότητα και το ψύχος. Χειριστείτε το με προσοχή.

Τελευταία αναθεώρηση:
06/2016
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Οδηγίες χρήσης

Σύνθεση:
Διασταυρούμενο υαλουρονικό νάτριο 23 mg/ml. Κατάλληλη ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών με pH 6,8-7,4, 
χλωριούχο νάτριο.

Περιγραφή:
Το προϊόν είναι ένα στείρο, βιοδιασπώμενο, ιξωδοελαστικό, διαυγές, διαφανές, ισότονο και ομογενοποιημένο ενέσιμο εμφύτευμα 
γέλης. Αποτελείται από διασταυρούμενο υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) προερχόμενο από βακτήρια Streptococcus equi, που έχει 
μορφοποιηθεί σε συγκέντρωση 23 mg/ml, σε φυσιολογικό ρυθμιστικό διάλυμα. Κάθε κουτί περιέχει μία προγεμισμένη σύριγγα με 1,0 
ml διαλύματος, δύο στείρες βελόνες 27G ½˝ μίας χρήσης και οδηγίες χρήσης. Δύο ετικέτες με τον αριθμό παρτίδας βρίσκονται στο 
κάτω μέρος του κουτιού. Η μία από αυτές τις ετικέτες πρέπει να επικολληθεί στον φάκελο του ασθενούς και η άλλη πρέπει να δοθεί 
στον ασθενή προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Ενδείξεις:
Το προϊόν είναι ένα ιξωδοελαστικό διάλυμα για τη διόρθωση ήπιων έως έντονων ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου και την 
αύξηση του όγκου των χειλιών. Ενδείκνυται η ένεσή του στη μέση έως εν τω βάθει δερμίδα. Χρησιμοποιείται για κοσμητικούς σκοπούς 
αλλά αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει ζητήματα επανορθωτικής ιατρικής κατά τη θεραπεία π.χ. της λιποατροφίας του 
προσώπου, των βαθιών ουλών ή της μορφολογικής ασυμμετρίας.

Κριτήρια αποκλεισμού:
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε:
– ασθενείς με τάση ανάπτυξης υπερτροφικών ουλών, διαταραχές της μελάγχρωσης ή με ευαισθησία στη δημιουργία χηλοειδών. 
| – ασθενείς με ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος ή οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοθεραπεία. | – ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία 
στο υαλουρονικό οξύ. | – ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει παλαιότερα μόνιμα ενέσιμα εμφυτεύματα στην υπό θεραπεία περιοχή. | – 
εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. | – ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή ή αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων 
(π.χ. ακετυλοσαλικυλικό οξύ) χωρίς τη συμβουλή του ιατρού τους. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε περιοχές που 
παρουσιάζουν δερματικά προβλήματα, φλεγμονές ή/και λοιμώξεις (π.χ. ακμή, έρπης ...). Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε 
συνδυασμό με θεραπεία με λέιζερ, χημική απολέπιση, δερμοαπόξεση ή μεσοθεραπεία.

Οδηγίες προφύλαξης:
Το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς που διαθέτουν ειδική κατάρτιση στην τεχνική ένεσης για την πλήρωση 
των ρυτίδων. Σε περίπτωση ευαισθησίας του δέρματος, πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται τοπικό 
αναισθητικό επίθεμα ή κρέμα. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τη σύριγγα, το υπολειπόμενο προϊόν και τη βελόνα σε ειδικό δοχείο.

Ανεπιθύμητες παρενέργειες:
Οι ιατροί πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς για τις πιθανές παρενέργειες ή/και ασυμβατότητες που συνεπάγεται η εμφύτευση 
αυτού του προϊόντος και οι οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν αμέσως μετά τη χρήση ή αργότερα. Τα παρακάτω συμβάντα και 
αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή παρόμοιων προϊόντων:
απόστημα, αγγειοοίδημα, βακτηριακές λοιμώξεις, εξογκώματα, αιμορραγία, μώλωπες, αίσθημα καύσου, αποχρωματισμός 
(δυσχρωματισμός), δυσφορία, οίδημα, ερύθημα, σύσφιξη, κοκκιώματα, αιμάτωμα, υποτροπή έρπητα, υπερευαισθησία, εμφάνιση 
μάζας στην περιοχή του εμφυτεύματος, ορατότητα εμφυτεύματος, σκληρία, φλεγμονή, ερεθισμός, κνησμός, πελιδνωτική αγγειΐτιδα 
μετά από τυχαίο αρτηριακό εμβολισμό, οίδημα της παρειάς, μετακίνηση εμφυτεύματος, νέκρωση λόγω αγγειακής ανεπάρκειας, 
οζίδια (φλεγμονώδη και μη), μούδιασμα, πόνος, παραισθησία, σημάδια από το τρύπημα, ερυθρότητα, απόφραξη της αρτηρίας του 
αμφιβληστροειδούς, σαρκοείδωση ουλών, σκληρομυξοίδημα (γενικευμένο), πρήξιμο, τελαγγειεκτασία, ευαισθησία στην ψηλάφηση, 
αγγειίτιδα, αγγειόσπασμος, αγγειοπνευμονογαστρική αντίδραση κατά τη διάρκεια της ένεσης, απώλεια όρασης λόγω απόφραξης της 
αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι εγχύσεις άλλων ενέσιμων εμφυτευμάτων μαλακών μορίων στην περιοχή του μεσόφρυου και 
των ρινικών πτερυγίων έχουν προκαλέσει απόφραξη αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να 
προκληθεί υποτροπή του ιού του έρπητα λόγω της άμεσης βλάβης στους νευράξονες από τη βελόνα ή λόγω χειρισμού των ιστών 
και φλεγμονώδους αντίδρασης μετά την ένεση του εμφυτεύματος. Ο διαχωρισμός του υπο-επιδερμικού επιπέδου με ημικυκλική 
βελόνα ενδέχεται να αυξήσει την επίπτωση τοπικών ανεπιθύμητων συμβάντων. Η ιδιαίτερα επιφανειακή έγχυση του ενέσιμου 
εμφυτεύματος ή η ανομοιογενής κατανομή του εγχυθέντος προϊόντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορατών, ωχρών 
οζιδίων στο δέρμα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις προαναφερθείσες πιθανές επιπλοκές. Οι ασθενείς πρέπει να 
ενημερώνουν άμεσα τον ιατρό τους σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε φλεγμονώδους αντίδρασης που διαρκεί περισσότερο 
από μία εβδομάδα ή οποιουδήποτε άλλου δευτερογενούς συμβάντος. Ο ιατρός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εν λόγω παρενέργειες 
καταλλήλως. Οποιεσδήποτε άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες συνδέονται με την ένεση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται στο 
διανομέα ή/και τον παρασκευαστή.

Τρόποι χρήσης:
Η ένεση του προϊόντος πρέπει να γίνεται κατόπιν απολύμανσης σε υγιές δέρμα που δεν παρουσιάζει φλεγμονή. Η τεχνική που 
χρησιμοποιείται είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία της θεραπείας. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα 27G ½˝ που παρέχεται με 
τη σύριγγα και εκτελέστε την ένεση αργά, εφαρμόζοντας την κατάλληλη τεχνική. Προχωρήσετε σε έγχυση μικρών όγκων σε δύο ή 
περισσότερες συνεδρίες αντί της έγχυσης μεγάλων όγκων σε μία συνεδρία θεραπείας. Η ποσότητα που εγχέεται θα εξαρτηθεί από τις 
ρυτίδες που χρήζουν διόρθωσης. Μετά την ένεση, ο ιατρός μπορεί να κάνει απαλό μασάζ προκειμένου να κατανείμει ομοιόμορφα 
το προϊόν. Συστήνεται η παραμονή του ασθενούς στο ιατρείο για αρκετά λεπτά μετά την ένεση έτσι ώστε να ανιχνευτεί οποιαδήποτε 
πιθανή χλομάδα που προκαλείται από αποφράξεις αρτηριών.

Προειδοποιήσεις:
Ελέγξτε την ακεραιότητα και την ημερομηνία λήξης της σύριγγας πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σύριγγα της οποίας 
το κάλυμμα άκρου έχει ανοιχθεί ή μετατοπιστεί εντός της προστατευτικής συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε άλλες βελόνες ή 
σύριγγες πέραν των παρεχόμενων από τον παρασκευαστή. Μη χειρίζεστε / κάμπτετε τη βελόνα. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η 
ποιότητα και η στειρότητα είναι εγγυημένες μόνο όταν η σύριγγα είναι στην αρχική της συσκευασία. Η επαναχρησιμοποίηση του 
προϊόντος ενέχει πιθανό κίνδυνο λοίμωξης των ασθενών ή των χρηστών. Εάν υπάρχει εμπόδιο στη βελόνα 27G ½˝, μην αυξάνετε 
την πίεση στο έμβολο. Διακόψτε τη διαδικασία ένεσης και αντικαταστήστε τη βελόνα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα 
(αποτελεσματικότητας, ανοχής) για την ένεση του προϊόντος σε περιοχή που έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με άλλο προϊόν 
πλήρωσης. Μην πραγματοποιείτε ένεση σε αιμοφόρα αγγεία, οστά, τένοντες, συνδέσμους, νεύρα ή μύες. Μην πραγματοποιείτε ένεση 
στην περικογχική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων της δακρυϊκής αύλακας, της άνω περικογχικής περιοχής και των βλεφάρων), 
στο μεσόφρυο και στα ρινικά πτερύγια. Μην πραγματοποιείτε ένεση του προϊόντος σε σπίλους. Μην προβαίνετε σε υπερβολικές 
διορθώσεις. Θα πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς η αποφυγή μακιγιάζ για 12 ώρες μετά την έγχυση καθώς και η αποφυγή της 
παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο και σε υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς και της χρήσης σάουνας ή χαμάμ για μία εβδομάδα μετά 
την ένεση. Για να αποφευχθεί ο πιθανός κίνδυνος κινητικότητας του προϊόντος, ο/η ασθενής πρέπει να αποφεύγει τις μαλάξεις στην 
περιοχή της θεραπείας για μερικές ημέρες μετά την ένεση. Υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ του υαλουρονικού νατρίου και κάποιων 
ενώσεων τεταρτοταγούς αμμωνίου, όπως τα διαλύματα χλωριούχου βενζαλκονίου. Συνεπώς, το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε 
επαφή με αυτές τις ουσίες ή με ιατρικά-χειρουργικά εργαλεία που έχουν έλθει σε επαφή με αυτές τις ουσίες.

Φύλαξη:
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-25 °C/ 36-77 °F, σε ξηρό μέρος, στην αρχική συσκευασία και προστατευμένο από 
το φως, τη θερμότητα και το ψύχος. Χειριστείτε το με προσοχή.

Τελευταία αναθεώρηση:
06/2016
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Οδηγίες χρήσης

Σύνθεση:
Υαλουρονικό νάτριο 18 mg/ml. Γλυκερόλη 20 mg/ml. Κατάλληλη ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών-κιτρικών με 
pH 6,8–7,6.

Περιγραφή:
Το προϊόν είναι ένα στείρο, βιοδιασπώμενο, ιξωδοελαστικό, διαυγές, διαφανές, ισότονο και ομογενοποιημένο ενέσιμο εμφύτευμα 
γέλης. Το προϊόν αποτελείται από υαλουρονικό νάτριο μη ζωικής προέλευσης, το οποίο παράγεται από βακτήρια Streptococcus equi. 
Κάθε κουτί περιέχει μία προγεμισμένη σύριγγα με 1,0 ml διαλύματος, δύο στείρες βελόνες 30G ½” μίας χρήσης και οδηγίες χρήσης. 
Δύο ετικέτες με τον αριθμό παρτίδας βρίσκονται στο κάτω μέρος του κουτιού. Η μία από αυτές τις ετικέτες πρέπει να επικολληθεί στον 
φάκελο του ασθενούς και η άλλη πρέπει να δοθεί στον ασθενή προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Ενδείξεις:
Το προϊόν είναι ένα ιξωδοελαστικό διάλυμα για την αναπλήρωση του υαλουρονικού οξέος που χάνεται με την ηλικία, για τη βελτίωση 
της ενυδάτωσης, του τόνου και της ελαστικότητας του δέρματος, καθώς και για χρήση ως γέμισμα σε μικρές γραμμές, όπως το πόδι 
χήνας, οι γραμμές έκφρασης ή οι γραμμές καπνιστή γύρω από το στόμα. Ενδείκνυται για ένεση στην επιπολής δερμίδα και κατά 
προτίμηση βαθύτερα.

Κριτήρια αποκλεισμού:
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε:
– ασθενείς με τάση ανάπτυξης υπερτροφικών ουλών, διαταραχές της μελάγχρωσης ή με ευαισθησία στη δημιουργία χηλοειδών. 
| – ασθενείς με ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος ή οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοθεραπεία. | – ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο 
υαλουρονικό οξύ. | – ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει παλαιότερα μόνιμα ενέσιμα εμφυτεύματα στην υπό θεραπεία περιοχή. |  
– εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. | – ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή ή αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων 
(π.χ. ακετυλοσαλικυλικό οξύ) χωρίς τη συμβουλή του ιατρού τους. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε περιοχές που 
παρουσιάζουν δερματικά προβλήματα, φλεγμονές ή/και λοιμώξεις (π.χ. ακμή, έρπης ...). Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με θεραπεία λέιζερ, χημική απολέπιση ή δερμοαπόξεση.

Οδηγίες προφύλαξης:
Αυτό το προϊόν πρέπει να χορηγείται μόνο από ιατρό εξοικειωμένο με τις ενδοδερμικές ενέσεις για αισθητικούς σκοπούς. Σε 
περίπτωση ευαισθησίας του δέρματος, πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται τοπικό αναισθητικό επίθεμα ή 
κρέμα. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τη σύριγγα, το υπολειπόμενο προϊόν και τη βελόνα σε ειδικό δοχείο.

Ανεπιθύμητες παρενέργειες:
Οι ιατροί πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς για τις πιθανές παρενέργειες ή/και ασυμβατότητες που συνεπάγεται η εμφύτευση 
αυτού του προϊόντος και οι οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν αμέσως μετά τη χρήση ή αργότερα. Τα παρακάτω συμβάντα και 
αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή παρόμοιων προϊόντων:
– Αιμορραγία κατά τη διάρκεια της ένεσης ή μετά από αυτήν | – Οίδημα | – Ερύθημα χωρίς πρήξιμο που υποχωρεί εντός μίας 
εβδομάδας ή, σε ακραίες περιπτώσεις, μετά από έως και 2 μήνες | – Υπερευαισθησία στο υαλουρονικό νάτριο | – Αιμάτωμα 
| – Σκληρίες ή οζίδια στο σημείο της ένεσης | – Φλεγμονή με πιθανό κνησμό και ευαισθησία στην πίεση για έως και μία εβδομάδα 
μετά την ένεση | – Πόνος κατά τη διάρκεια της ένεσης | – Βλατίδες | – Πρήξιμο στις δακρυϊκές αύλακες | – Παροδικός πόνος ή 
αποχρωματισμός στο σημείο της ένεσης
Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνουν τον ιατρό το συντομότερο δυνατό για τυχόν φλεγμονώδεις αντιδράσεις που επιμένουν για 
περισσότερο από μία εβδομάδα, ή για οποιοδήποτε άλλο δευτερογενές συμβάν. Ο ιατρός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εν λόγω 
παρενέργειες καταλλήλως. Οποιεσδήποτε άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες συνδέονται με την ένεση του προϊόντος πρέπει να 
αναφέρονται στο διανομέα ή/και τον παρασκευαστή.

Τρόποι χρήσης:
Η ένεση του προϊόντος πρέπει να γίνεται κατόπιν απολύμανσης σε υγιές δέρμα που δεν παρουσιάζει φλεγμονή. Η τεχνική που 
χρησιμοποιείται είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία της θεραπείας. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα 30G ½’’ που παρέχεται με τη 
σύριγγα και εκτελέστε την ένεση αργά, εφαρμόζοντας την κατάλληλη τεχνική. Λάβετε υπόψη ότι το προϊόν είναι υδρόφιλο και ο όγκος 
του θα αυξηθεί in situ. Αποφύγετε την ένεση μεγάλου όγκου προϊόντος στην περικογχική περιοχή. Η ποσότητα της ένεσης εξαρτάται 
από την κατάσταση και τις ανάγκες του δέρματος. Υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης της αρχικής θεραπείας με μία έως δύο επιπλέον 
συνεδρίες και με διάστημα τριών εβδομάδων μεταξύ των συνεδριών, ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος. Μετά την ένεση, ο 
ιατρός μπορεί να κάνει απαλό μασάζ προκειμένου να κατανείμει ομοιόμορφα το προϊόν.

Προειδοποιήσεις:
Ελέγξτε την ακεραιότητα και την ημερομηνία λήξης της σύριγγας πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σύριγγα της οποίας 
το κάλυμμα άκρου έχει ανοιχθεί ή μετατοπιστεί εντός της προστατευτικής συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε άλλες βελόνες ή 
σύριγγες πέραν των παρεχόμενων από τον παρασκευαστή. Μη χειρίζεστε / κάμπτετε τη βελόνα. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η 
ποιότητα και η στειρότητα είναι εγγυημένες μόνο όταν η σύριγγα είναι στην αρχική της συσκευασία. Η επαναχρησιμοποίηση του 
προϊόντος ενέχει πιθανό κίνδυνο λοίμωξης των ασθενών ή των χρηστών. Εάν υπάρχει εμπόδιο στη βελόνα 30G ½’’, μην αυξάνετε 
την πίεση στο έμβολο. Διακόψτε τη διαδικασία ένεσης και αντικαταστήστε τη βελόνα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα 
(αποτελεσματικότητας, ανοχής) για την ένεση του προϊόντος σε περιοχή που έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με άλλο προϊόν 
πλήρωσης. Μην πραγματοποιείτε ένεση σε αιμοφόρα αγγεία, οστά, τένοντες, συνδέσμους, νεύρα ή μύες. Μην πραγματοποιείτε ένεση 
του προϊόντος σε σπίλους. Μην χρησιμοποιείτε αυτόματα συστήματα ένεσης για τη χορήγηση του συγκεκριμένου προϊόντος. Θα 
πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς η αποφυγή μακιγιάζ για 12 ώρες μετά την έγχυση καθώς και η αποφυγή της παρατεταμένης 
έκθεσης στον ήλιο και σε υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς και της χρήσης σάουνας ή χαμάμ για μία εβδομάδα μετά την ένεση. Για 
να αποφευχθεί ο πιθανός κίνδυνος κινητικότητας του προϊόντος, ο/η ασθενής πρέπει να αποφεύγει τις μαλάξεις στην περιοχή της 
θεραπείας για μερικές ημέρες μετά την ένεση. Υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ του υαλουρονικού νατρίου και κάποιων ενώσεων 
τεταρτοταγούς αμμωνίου, όπως τα διαλύματα χλωριούχου βενζαλκονίου. Συνεπώς, το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με 
αυτές τις ουσίες ή με ιατρικά-χειρουργικά εργαλεία που έχουν έλθει σε επαφή με αυτές τις ουσίες.

Φύλαξη:
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2 – 25 °C/ 36 – 77 °F, σε ξηρό μέρος, στην αρχική συσκευασία και προστατευμένο 
από το φως, τη θερμότητα και το ψύχος. Χειριστείτε το με προσοχή.

Τελευταία αναθεώρηση:
06/2016
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Οδηγίες για τον ορθό χειρισμό του προϊόντοςς:   Επεξήγηση διεθνών συμβόλων:

LOT

STERILESTERILE

STERILE EO

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Προσοχή

Нμερομηνία λήξης

Αριθμός παρτίδας

Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά 

∑τείρα σύριγγα για μια χρήση

∑τείρα βελόνα για μια χρήση

Αποστειρωμέο με χρήση ατμό

Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου

Мην επαναχρησιμοποιείτε

Μην επαναποστειρώνετε

Διατηρήστε στεγνό 

Фυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως 
 

Пεριορισμοί θερμοκρασίας

Δεν περιέχει λάτεξ 

 

Παραγωγός του

Needle

Prefilled Syringe

2

25

Παραγωγός του  
ZFill refresh2 

ZFill contour2 
ZFill deep2 : 

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
89231 Neu-Ulm
Germany
Tel.:+49 (0)731 9761-0
Fax:+49 (0)731 9761-118
www.zimmer-aesthetics.com

Παραγωγός της βελόνας TERUMO Europe N.V. 
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven 
Belgium
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Οδηγίες για τον ορθό χειρισμό του προϊόντος
Κρατήστε τον προσαρμογέα luer-lock όπως φαίνεται στην εικόνα ❶.
Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα άκρου, περιστρέψτε το ❷ και τραβήξτε το προσεκτικά ❸.
Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην αποτροπή του σχηματισμού φυσαλίδων αέρα.
Κρατήστε τη σύριγγα όπως φαίνεται στην εικόνα ❹.
Ανοίξτε την εσωκλειόμενη θήκη της βελόνας και εισαγάγετε σταθερά τη βελόνα ❺ 
(μη χρησιμοποιήσετε καμία άλλη βελόνα).
Στερεώστε καλά τη βελόνα, περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα ❻.


