
Naudojimo instrukcija

Sudėtis:
Tankios tinklinės struktūros natrio hialuronatas 23 mg/ml. Fosfatinis buferis pH 6,8–7,4 q. s., natrio chloridas.

Aprašymas:
Šis preparatas yra sterilus, biologiškai skaidomas, viskoelastingas, skaidrus, skaidrus, izotoninis ir homogenizuotas injekcinis gelio 
implantas. Preparatą sudaro tinklinės struktūros hialurono rūgštis (HA), išgauta iš Streptococcus equi bakterijų, kurios koncentracija 
fiziologiniame buferyje yra 23 mg/ml. Kiekvienoje dėžutėje yra vienas užpildytas švirkštas su 1,0 ml tirpalo, dvi 27G x 0,5 colio (13 
mm) dydžio vienkartinės sterilios adatos ir naudojimo instrukcija. Dėžutės apačioje yra dviejų etikečių, kuriose nurodytas partijos 
numeris, komplektas. Viena šių etikečių turi būti pritvirtinta prie paciento bylos, o kita – atiduodama pacientui, kad būtų užtikrintas 
atsekamumas.

Indikacijos:
Šis preparatas yra viskoelastingas sprendimas, skirtas koreguoti gilesnes raukšles ir klostes, taip pat didinti arba atkurti veido apimtį, 
atlikti veido kontūro plastiką. Jis turi būti švirkščiamas į gilųjį dermos sluoksnį arba poodinį sluoksnį. Ši priemonė naudojama 
kosmetikos tikslais, tačiau taip pat gali būti taikoma rekonstrukcinėje medicinoje gydant, pvz., veido lipoatrofiją, randus ar 
morfologinę asimetriją.

Atmetimo kriterijai:
Preparato negalima naudoti:
– Jeigu paciento organizmas turi polinkį formuoti hipertrofinius randus, pacientas turi odos pigmentacijos sutrikimų arba oda yra 
linkusi sudaryti keloidus. | – Jeigu pacientas sirgo autoimunine liga arba pacientui taikoma imunoterapija. | – Jeigu yra žinoma, kad 
pacientas turi padidintą jautrumą hialurono rūgščiai. | – Jeigu anksčiau toje vietoje, kur numatoma daryti injekciją, buvo suleistas 
nuolatinis užpildas. | – Nėščioms arba krūtimi maitinančioms moterims. | – Jaunesniems nei 18 m. amžiaus pacientams.
Pacientams, kuriems skiriamas gydymas antikoaguliantais arba kurie vartoja trombocitų agregacijos inhibitorius (pvz., acetilsalicilo 
rūgštį), nepasitarus su gydytoju neturėtų būti skiriamos procedūros su šiuo preparatu. Preparato negalima naudoti vietose, kuriose 
yra odos uždegiminių ir (arba) infekcinių procesų (pvz., spuogų, herpesas ir pan.). Preparato negalima naudoti kartu su lazerio 
terapija, cheminiu šveitimu, dermabrazija arba mezoterapija.

Atsargumo priemonės:
Šį prietaisą gali naudoti tik gydytojai, kurie buvo specialiai apmokyti atlikti veido apimties atkūrimo injekcijas. Jautri oda gali būti 
iš anksto paruošta naudojant vietinį anestezinį pleistrą ar kremą. Panaudotą švirkštą, adatą ir preparato likutį reikia šalinti sudėjus 
į specialų indą.

Nepageidaujamas šalutinis poveikis:
Gydytojai turi informuoti pacientą apie galimą šalutinį poveikį ir (arba) nesuderinamumus, siejamus su šio preparato implantavimu, 
kurie gali pasireikšti nedelsiant arba vėliau. Naudojant preparatą ar panašius produktus buvo pastebėti šie reiškiniai ir reakcijos:
abscesas, angioneurozinė edema, bakterinė infekcija, odos mazgeliai arba gumbeliai, kraujavimas, kraujosruvos, deginimas, spalvos 
pakitimas (pigmentacijos sutrikimas), diskomfortas, edema, eritema, šiurkštumas, granulomos, hematoma, herpeso reaktyvacija, 
padidėjęs jautrumas, implanto masė injekcijos vietoje, implanto matomumas, induracija, uždegimas, dirginimas, niežėjimas, mar-
murinė oda po atsitiktinės arterinės embolizacijos, pabrinkimas skruostikaulių srityje, implanto judėjimas, nekrozė dėl kraujagyslių 
komplikacijos, mazgeliai, (uždegiminiai ir neuždegiminiai), tirpimas, skausmas, parestezija, dūrio žymės, paraudimas, tinklainės 
arterijos okliuzija, rando sarkoidozė, skleromiksedema (bendroji), patinimas, telangiektazija, jautrumas, vaskulitas, vazospazmas, 
vazovagalinė reakcija injekcijos metu, regėjimo praradimas dėl tinklainės arterijos okliuzijos.
Labai retais atvejais kitų minkštųjų audinių užpildų injekcijos tarp antakių ir į nosies sparnus sukėlė tinklainės arterijos užkimšimą. 
Retais atvejais dėl tiesioginio neuronų aksonų pažeidimo adata arba audinių manipuliavimo ir uždegiminės reakcijos po užpildymo 
injekcijos gali būti išprovokuota herpeso viruso reaktyvacija. Subepiderminės juostos atskyrimas, pasireiškiantis naudojant 
vėduoklės formos adatą, gali padidinti vietinių nepageidaujamų reiškinių tikimybę. Pernelyg paviršutiniškai sušvirkštus užpildą arba 
netinkamai pasiskirsčius įšvirkštam preparatui gali atsirasti matomi, blyškūs odos mazgeliai. Todėl svarbu atsižvelgti į šias galimas 
komplikacijas. Pacientai kuo greičiau turi informuoti savo gydytoją apie bet kokias uždegimines reakcijas, kurios išlieka ilgiau nei 
vieną savaitę, arba bet kokį kitą pasireiškiantį antrinį poveikį. Šį šalutinį poveikį gydytojas turėtų tinkamai gydyti. Platintojui ir (arba) 
gamintojui reikia pranešti apie bet kokį kitą nepageidaujamą šalutinį poveikį, susijusį su preparato injekcija.

Naudojimo būdai:
Preparato injekciją reikia atlikti į dezinfekuotą ir sveiką odą, kurioje nevyksta uždegiminiai procesai. Taikymo būdas lemia procedūros 
sėkmę. Naudokite 27G x 0,5 colio (13 mm) dydžio adatą, pridedamą prie švirkšto, ir švirkškite lėtai, taikydami tinkamą injekcijos 
būdą. Atlikite nedideles injekcijas per du ar daugiau seansų, nešvirkškite didelio kiekio per vieną seansą. Kiekis, kurį reikia švirkšti, 
priklauso nuo raukšlių ir veido formos praradimo, kuriuos reikia koreguoti. Po injekcijos gydytojai gali atlikti lengvąjį masažą, kad 
produktas būtų vienodai paskirstytas. Leiskite pacientui likti kabinete keletą minučių po injekcijos, kad būtų pastebėtas išbalimas, 
kurį sukelia arterinė okliuzija.

Įspėjimai:
Prieš naudodami patikrinkite, ar švirkštas nepažeistas, koks jo tinkamumo laikas. Nenaudokite švirkšto, jeigu apsauginėje pakuotėje 
jo antgalis buvo nuimtas arba pasislinkęs.
Nenaudokite gamintojo neteikiamų adatų ar švirkštų. Negalima koreguoti / sulenkti adatos. Negalima pakartotinai naudoti; gali 
būti užtikrinta tik originalioje pakuotėje esančio švirkšto kokybė ir sterilumas. Pakartotinis prietaiso naudojimas kelia galimą pavojų 
pacientams ar vartotojams. Užsikimšus 27G x 0,5 colio (13 mm) dydžio adatai, nespauskite stūmoklio stipriau, bet sustabdykite 
injekciją ir pakeiskite adatą. Nėra jokių klinikinių duomenų (veiksmingumo, toleravimo) apie preparato švirkštimą į vietą, kurioje jau 
buvo atliekamos procedūros su užpildymo produktais. Negalima švirkšti į kraujagysles, kaulus, sausgysles, raiščius, nervus ar rau-
menis. Negalima švirkšti į periorbitalinę sritį (įskaitant ašarų latakus, viršutinę periorbitalinę sritį ir akių vokus), tarp antakių ir nosies 
sparnus. Negalima atlikti injekcijos į apgamą. Negalima per daug koreguoti. 12 valandų po injekcijos pacientams rekomenduojama 
būti be makiažo, taip pat vieną savaitę po injekcijos vengti ilgalaikio saulės ir UV spindulių poveikio, nesinaudoti sauna ar turkiška 
pirtimi. Siekiant išvengti galimo produkto judėjimo pavojaus, pacientui reikia patarti, kad vietos, kur buvo atlikta preparato injekcija, 
negalima masažuoti kelias dienas po injekcijos. Natrio hialuronatas nesuderinamas su ketvirtiniais amonio junginiais, tokiais kaip 
benzalkonio chlorido tirpalai. Dėl šios priežasties preparatas niekada neturėtų liestis su šiomis medžiagomis arba su medicinos ir 
chirurgijos instrumentais, kurie lietėsi su šiomis medžiagomis.

Laikymas:
Preparatas turi būti laikomas originalioje dėžutėje, 2–25 °C / 36–77 °F temperatūroje, sausoje vietoje, apsaugotas nuo šviesos, 
karščio ir šalčio. Elkitės atsargiai.

Paskutinis pakeitimas:
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Naudojimo instrukcija
Sudėtis:
Tinklinės struktūros natrio hialuronatas 23 mg/ml. Fosfatinis buferis pH 6,8–7,4 q. s., natrio chloridas.

Aprašymas:
Šis preparatas yra sterilus, biologiškai skaidomas, viskoelastingas, skaidrus, skaidrus, izotoninis ir homogenizuotas injekcinis gelio 
implantas. Preparatą sudaro tinklinės struktūros hialurono rūgštis (HA), išgauta iš Streptococcus equi bakterijų, kurios koncentracija 
fiziologiniame buferyje yra 23 mg/ml. Kiekvienoje dėžutėje yra vienas užpildytas švirkštas su 1,0 ml tirpalo, dvi 27G x 0,5 colio (13 
mm) dydžio vienkartinės sterilios adatos ir naudojimo instrukcija. Dėžutės apačioje yra dviejų etikečių, kuriose nurodytas partijos 
numeris, komplektas. Viena šių etikečių turi būti pritvirtinta prie paciento bylos, o kita – atiduodama pacientui, kad būtų užtikrintas 
atsekamumas.

Indikacijos:
Šis preparatas yra viskoelastingas sprendimas, skirtas vidutinio gilumo ir gilioms raukšlėms bei klostėms koreguoti, taip pat lūpos 
tūriui didinti. Jis turi būti švirkščiamas į vidutinį ir gilųjį dermos sluoksnį. Ši priemonė naudojama kosmetikos tikslais, tačiau taip pat 
gali būti taikoma rekonstrukcinėje medicinoje gydant, pvz., veido lipoatrofiją, randus ar morfologinę asimetriją.

Atmetimo kriterijai:
Preparato negalima naudoti:
– Jeigu paciento organizmas turi polinkį formuoti hipertrofinius randus, pacientas turi odos pigmentacijos sutrikimų arba oda yra 
linkusi sudaryti keloidus. | – Jeigu pacientas sirgo autoimunine liga arba pacientui taikoma imunoterapija. | – Jeigu yra žinoma, kad 
pacientas turi padidintą jautrumą hialurono rūgščiai. | – Jeigu anksčiau toje vietoje, kur numatoma daryti injekciją, buvo suleistas 
nuolatinis užpildas. | – Nėščioms arba krūtimi maitinančioms moterims. | – Jaunesniems nei 18 m. amžiaus pacientams.
Pacientams, kuriems skiriamas gydymas antikoaguliantais arba kurie vartoja trombocitų agregacijos inhibitorius (pvz., acetilsalicilo 
rūgštį), nepasitarus su gydytoju neturėtų būti skiriamos procedūros su šiuo preparatu. Preparato negalima naudoti vietose, kuriose 
yra odos uždegiminių ir (arba) infekcinių procesų (pvz., spuogų, herpesas ir pan.). Preparato negalima naudoti kartu su lazerio 
terapija, cheminiu šveitimu, dermabrazija arba mezoterapija.

Atsargumo priemonės:
Šį prietaisą gali naudoti tik gydytojai, kurie buvo specialiai apmokyti atlikti raukšlių užpildymo injekcijas. Jautri oda gali būti iš 
anksto paruošta naudojant vietinį anestezinį pleistrą ar kremą. Panaudotą švirkštą, adatą ir preparato likutį reikia šalinti sudėjus į 
specialų indą.

Nepageidaujamas šalutinis poveikis:
Gydytojai turi informuoti pacientą apie galimą šalutinį poveikį ir (arba) nesuderinamumus, siejamus su šio preparato implantavimu, 
kurie gali pasireikšti nedelsiant arba vėliau. Naudojant preparatą ar panašius produktus buvo pastebėti šie reiškiniai ir reakcijos:
abscesas, angioneurozinė edema, bakterinė infekcija, odos mazgeliai arba gumbeliai, kraujavimas, kraujosruvos, deginimas, spalvos 
pakitimas (pigmentacijos sutrikimas), diskomfortas, edema, eritema, šiurkštumas, granulomos, hematoma, herpeso reaktyvacija, 
padidėjęs jautrumas, implanto masė injekcijos vietoje, implanto matomumas, induracija, uždegimas,
dirginimas, niežėjimas, marmurinė oda po atsitiktinės arterinės embolizacijos, pabrinkimas skruostikaulių srityje, implanto 
judėjimas, nekrozė dėl kraujagyslių komplikacijos, mazgeliai
(uždegiminiai ir neuždegiminiai), tirpimas, skausmas, parestezija, dūrio žymės, paraudimas, tinklainės arterijos okliuzija, rando 
sarkoidozė, skleromiksedema (bendroji), patinimas, telangiektazija, jautrumas, vaskulitas, vazospazmas, vazovagalinė reakcija 
injekcijos metu, regėjimo praradimas dėl tinklainės arterijos okliuzijos.
Labai retais atvejais kitų minkštųjų audinių užpildų injekcijos tarp antakių ir į nosies sparnus sukėlė tinklainės arterijos užkimšimą. 
Retais atvejais dėl tiesioginio neuronų aksonų pažeidimo adata arba audinių manipuliavimo ir uždegiminės reakcijos po užpildymo 
injekcijos gali būti išprovokuota herpeso viruso reaktyvacija. Subepiderminės juostos atskyrimas, pasireiškiantis naudojant 
vėduoklės formos adatą, gali padidinti vietinių nepageidaujamų reiškinių tikimybę. Pernelyg paviršutiniškai sušvirkštus užpildą arba 
netinkamai pasiskirsčius įšvirkštam preparatui gali atsirasti matomi, blyškūs odos mazgeliai. Todėl svarbu atsižvelgti į šias galimas 
komplikacijas. Pacientai kuo greičiau turi informuoti savo gydytoją apie bet kokias uždegimines reakcijas, kurios išlieka ilgiau nei 
vieną savaitę, arba bet kokį kitą pasireiškiantį antrinį poveikį. Šį šalutinį poveikį gydytojas turėtų tinkamai gydyti. Platintojui ir (arba) 
gamintojui reikia pranešti apie bet kokį kitą nepageidaujamą šalutinį poveikį, susijusį su preparato injekcija.

Naudojimo būdai:
Preparato injekciją reikia atlikti į dezinfekuotą ir sveiką odą, kurioje nevyksta uždegiminiai procesai. Taikymo būdas lemia procedūros 
sėkmę. Naudokite 27G x 0,5 colio (13 mm) dydžio adatą, pridedamą prie švirkšto, ir švirkškite lėtai, taikydami tinkamą injekcijos 
būdą. Atlikite nedideles injekcijas per du ar daugiau seansų, nešvirkškite didelio kiekio per vieną seansą. Kiekis, kurį reikia švirkšti, 
priklauso nuo to, kokias raukšles reikia koreguoti. Po injekcijos gydytojai gali atlikti lengvąjį masažą, kad produktas būtų vienodai 
paskirstytas. Leiskite pacientui likti kabinete keletą minučių po injekcijos, kad būtų pastebėtas išbalimas, kurį sukelia arterinė 
okliuzija.

Įspėjimai:
Prieš naudodami patikrinkite, ar švirkštas nepažeistas, koks jo tinkamumo laikas. Nenaudokite švirkšto, jeigu apsauginėje pakuotėje 
jo antgalis buvo nuimtas arba pasislinkęs.
Nenaudokite gamintojo neteikiamų adatų ar švirkštų. Negalima koreguoti / sulenkti adatos. Negalima pakartotinai naudoti; gali 
būti užtikrinta tik originalioje pakuotėje esančio švirkšto kokybė ir sterilumas. Pakartotinis prietaiso naudojimas kelia galimą pavojų 
pacientams ar vartotojams. Užsikimšus 27G x 0,5 colio (13 mm) dydžio adatai, nespauskite stūmoklio stipriau, bet sustabdykite 
injekciją ir pakeiskite adatą. Nėra jokių klinikinių duomenų (veiksmingumo, toleravimo) apie preparato švirkštimą į vietą, kurioje jau 
buvo atliekamos procedūros su užpildymo produktais. Negalima švirkšti į kraujagysles, kaulus, sausgysles, raiščius, nervus ar rau-
menis. Negalima švirkšti į periorbitalinę sritį (įskaitant ašarų latakus, viršutinę periorbitalinę sritį ir akių vokus), tarp antakių ir nosies 
sparnus. Negalima atlikti injekcijos į apgamą. Negalima per daug koreguoti. 12 valandų po injekcijos pacientams rekomenduojama 
būti be makiažo, taip pat vieną savaitę po injekcijos vengti ilgalaikio saulės ir UV spindulių poveikio, nesinaudoti sauna ar turkiška 
pirtimi. Siekiant išvengti galimo produkto judėjimo pavojaus, pacientui reikia patarti, kad vietos, kur buvo atlikta preparato injekcija, 
negalima masažuoti kelias dienas po injekcijos. Natrio hialuronatas nesuderinamas su ketvirtiniais amonio junginiais, tokiais kaip 
benzalkonio chlorido tirpalai. Dėl šios priežasties preparatas niekada neturėtų liestis su šiomis medžiagomis arba su medicinos ir 
chirurgijos instrumentais, kurie lietėsi su šiomis medžiagomis.

Laikymas:
Preparatas turi būti laikomas originalioje dėžutėje, 2–25 °C / 36–77 °F temperatūroje, sausoje vietoje, apsaugotas nuo šviesos, 
karščio ir šalčio. Elkitės atsargiai.

Paskutinis pakeitimas:
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Naudojimo instrukcija

Sudėtis:
Natrio hialuronatas 18 mg/ml. Glicerolis 20 mg/ml. Fosforo-citrato buferinis tirpalas pH 6,8–7,6 q.s.

Aprašymas:
Šis preparatas yra sterilus, biologiškai skaidomas, viskoelastingas, skaidrus, skaidrus, izotoninis ir homogenizuotas injekcinis gelio 
implantas. Preparato sudėtyje yra natrio hialuronato, kuris yra ne gyvūninės kilmės produktas, išgautas iš Streptococcus equi 
bakterijų. Kiekvienoje dėžutėje yra vienas užpildytas švirkštas su 1,0 ml tirpalo, dvi 30G x 0,5 colio (13 mm) dydžio vienkartinės 
sterilios adatos ir naudojimo instrukcija. Dėžutės apačioje yra dviejų etikečių, kuriose nurodytas partijos numeris, komplektas. Viena 
šių etikečių turi būti pritvirtinta prie paciento bylos, o kita – atiduodama pacientui, kad būtų užtikrintas atsekamumas.

Indikacijos:
Šis preparatas yra viskoelastinis tirpalas, skirtas papildyti hialurono rūgšties atsargas, prarandamas dėl senėjimo, pagerinti odos 
hidrataciją, tonusą ir elastingumą, taip pat naudoti smulkioms raukšlėms, tokioms kaip „žąsų kojelės“, juoko raukšlės ar smulkios 
raukšlės apie burną, užpildyti. Jis turi būti švirkščiamas į viršutinį odos sluoksnį, pageidautina giliau.

Atmetimo kriterijai:
Preparato negalima naudoti:
– Jeigu paciento organizmas turi polinkį formuoti hipertrofinius randus, pacientas turi odos pigmentacijos sutrikimų arba oda yra 
linkusi sudaryti keloidus. | – Jeigu pacientas sirgo autoimunine liga arba pacientui taikoma imunoterapija. | – Jeigu yra žinoma,  
kad pacientas turi padidintą jautrumą hialurono rūgščiai. | – Jeigu anksčiau toje vietoje, kur numatoma daryti injekciją, buvo 
suleistas nuolatinis užpildas. | – Nėščioms arba krūtimi maitinančioms moterims. | – Jaunesniems nei 18 m. amžiaus pacientams.
Pacientams, kuriems skiriamas gydymas antikoaguliantais arba kurie vartoja trombocitų agregacijos inhibitorius (pvz., acetilsalicilo 
rūgštį), nepasitarus su gydytoju neturėtų būti skiriamos procedūros su šiuo preparatu. Preparato negalima naudoti vietose, kuriose 
yra odos uždegiminių ir (arba) infekcinių procesų (pvz., spuogų, herpesas ir pan.). Preparato negalima naudoti kartu su lazerio 
terapija, cheminiu šveitimu arba dermabrazija.

Atsargumo priemonės:
Šį preparatą gali skirti tik gydytojas, kuris yra susipažinęs su estetinėmis odos injekcijomis. Jautri oda gali būti iš anksto paruošta 
naudojant vietinį anestezinį pleistrą ar kremą. Panaudotą švirkštą, adatą ir preparato likutį reikia šalinti sudėjus į specialų indą.

Nepageidaujamas šalutinis poveikis:
Gydytojai turi informuoti pacientą apie galimą šalutinį poveikį ir (arba) nesuderinamumus, siejamus su šio preparato implantavimu, 
kurie gali pasireikšti nedelsiant arba vėliau. Naudojant preparatą ar panašius produktus buvo pastebėti šie reiškiniai ir reakcijos:
– Kraujavimas injekcijos metu ir po injekcijos; | – edema; | – eritema be patinimo, kuri nuslūgsta per vieną savaitę arba, ekstrema-
liais atvejais, per 2 mėnesius; | – padidėjęs jautrumas natrio hialuronatui; | – hematoma; | – induracija arba mazgeliai injekcijos 
vietoje; | – uždegimas, kuris sutampa su niežuliu ir jautrumu spaudimui, iki savaitės po injekcijos; | – skausmas injekcijos metu; 
| – papulės; | – ašarų latakų patinimas; | – praeinantis skausmas ar spalvos pakitimai injekcijos vietoje.
Pacientai kuo greičiau turi informuoti savo gydytoją apie bet kokias uždegimines reakcijas, kurios išlieka ilgiau nei vieną savaitę, arba 
apie bet kurį kitą pasireiškusį šalutinį poveikį. Šį šalutinį poveikį gydytojas turėtų tinkamai gydyti. Platintojui ir (arba) gamintojui 
reikia pranešti apie bet kokį kitą nepageidaujamą šalutinį poveikį, susijusį su preparato injekcija.

Naudojimo būdai:
Preparato injekciją reikia atlikti į dezinfekuotą ir sveiką odą, kurioje nevyksta uždegiminiai procesai. Taikymo būdas lemia procedūros 
sėkmę. Naudokite 30G x 0,5 colio (13 mm) dydžio adatą, pridedamą prie švirkšto, ir švirkškite lėtai, taikydami tinkamą injekcijos 
būdą. Atsižvelkite į tai, kad preparatas pritrauks vandenį ir padidins jo kiekį įvedimo vietoje. Venkite įšvirkšti didelius kiekius 
periorbitalinėje srityje. Nuo odos būklės ir poreikio priklauso, kiek preparato turi būti įšvirkščiama. Priklausomai nuo odos būklės 
pirminę procedūrą galima papildyti vienu ar dviem papildomais seansais, atliekamais trijų savaičių intervalais. Po injekcijos gydytojai 
gali atlikti lengvąjį masažą, kad produktas būtų vienodai paskirstytas.

Įspėjimai:
Prieš naudodami patikrinkite, ar švirkštas nepažeistas, koks jo tinkamumo laikas. Nenaudokite švirkšto, jeigu apsauginėje pakuotėje 
jo antgalis buvo nuimtas arba pasislinkęs.
Nenaudokite gamintojo neteikiamų adatų ar švirkštų. Negalima koreguoti / sulenkti adatos. Negalima pakartotinai naudoti; gali 
būti užtikrinta tik originalioje pakuotėje esančio švirkšto kokybė ir sterilumas. Pakartotinis prietaiso naudojimas kelia galimą pavojų 
pacientams ar vartotojams. Užsikimšus 30G x 0,5 colio (13 mm) dydžio adatai, nespauskite stūmoklio stipriau, bet sustabdykite 
injekciją ir pakeiskite adatą. Nėra jokių klinikinių duomenų (veiksmingumo, toleravimo) apie preparato švirkštimą į vietą, kurioje 
jau buvo atliekamos procedūros su užpildymo produktais. Negalima švirkšti į kraujagysles, kaulus, sausgysles, raiščius, nervus ar 
raumenis. Negalima atlikti injekcijos į apgamą. Automatinės injekcijos sistema neturi būti naudojama šiam preparatui sušvirkšti. 
12 valandų po injekcijos pacientams rekomenduojama būti be makiažo, taip pat vieną savaitę po injekcijos vengti ilgalaikio saulės 
ir UV spindulių poveikio, nesinaudoti sauna ar turkiška pirtimi. Siekiant išvengti galimo produkto judėjimo pavojaus, pacientui 
reikia patarti, kad vietos, kur buvo atlikta preparato injekcija, negalima masažuoti kelias dienas po injekcijos. Natrio hialuronatas 
nesuderinamas su ketvirtiniais amonio junginiais, tokiais kaip benzalkonio chlorido tirpalai. Dėl šios priežasties preparatas niekada 
neturėtų liestis su šiomis medžiagomis arba su medicinos ir chirurgijos instrumentais, kurie lietėsi su šiomis medžiagomis.

Laikymas:
Preparatas turi būti laikomas originalioje dėžutėje, 2–25 °C / 36–77 °F temperatūroje, sausoje vietoje, apsaugotas nuo šviesos, 
karščio ir šalčio. Elkitės atsargiai.

Paskutinis pakeitimas:
06/2016

LT



LT

Teisingo prietaiso naudojimo instrukcijos: Tarptautinių simbolių paaiškinimas: 

Preparato gamintojas:
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

Adatos gamintojas: TERUMO Europe N.V. 
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven 
Belgium
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Teisingo prietaiso naudojimo instrukcijos
Laikykite „Luer-Lock“ adapterį, kaip parodyta ❶.
Norėdami nuimti antgalį, pasukite ❷ ir atsargiai patraukite ❸.
Atlikus anksčiau nurodytą instrukciją, bus išvengta oro burbuliukų susidarymo.
Laikykite švirkštą, kaip parodyta ❹.
Atidarykite pridedamos adatos dėklą ir ją tvirtai įkiškite ❺ 
(nenaudokite jokios kitos adatos).
Tvirtai pritvirtinkite adatą, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę ❻.
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STERILESTERILE

STERILE EO

Žr. naudojimo instrukciją

Dėmesio

Naudoti iki

Partijos numeris

naudoti, jei pakuotė pažeista

Vienkartinio naudojimo sterilus švirkštas

Vienkartinio naudojimo sterili adata

Sterilizuota garais

Sterilizuota naudojant etileno oksidą

Negalima pakartotinai naudoti

pakartotinai sterilizuoti

Laikyti sausai 

Laikyti atokiau nuo saulės spindulių 
 

 
Temperatūros ribojimas

Sudėtyje nėra latekso

 
 
Gamintojas

Needle

Prefilled Syringe
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