
Instrucţiuni de utilizare

Compoziţie:
Hialuronat de sodiu intens reticular 23 mg/ml. Soluţie tampon fosfat cu pH 6,8 – 7,4 q. s., clorură de sodiu.

Descriere:
Dispozitivul constă într-un implant injectabil pe bază de gel steril, biodegradabil, vâscoelastic, clar, transparent, izotonic şi 
omogenizat. Dispozitivul constă în acid hialuronic (HA) reticulat, obţinut din bacteria Streptococcus equi, formulat la o concentraţie 
de 23 mg/ml într-o soluţie fiziologică tampon. Fiecare cutie conţine o seringă pre-umplută cu 1,0 ml soluţie, două ace sterile de 
27G ½” de unică folosinţă şi o fişă cu instrucţiunile de folosire. La partea inferioară a cutiei se află un set de două etichete, indicând 
numărul lotului. Una dintre aceste etichete trebuie aplicată pe dosarul pacientului, iar cealaltă trebuie înmânată pacientului pentru 
a permite identificarea produsului.

Indicaţii:
Dispozitivul este o soluţie vâscoelastică pentru corectarea ridurilor şi pliurilor adânci, pentru a creşte sau reface volumul feţei şi 
pentru a remodela contururile faciale. Este indicată injectarea adâncă în derm sau subcutanat. Este utilizat în scop cosmetic, dar 
acest dispozitiv poate fi utilizat şi în scopuri reconstructive, de ex. în tratamentul lipoatrofiei faciale, al cicatricilor mutilante sau al 
asimetriei morfologice.

Criterii de excludere:
Dispozitivul nu trebuie folosit asupra:
– pacienţilor care au tendinţa de a dezvolta cicatrici hipertrofice, au tulburări de pigmentare sau au o predispoziţie la formarea de 
cicatrici cheloide. | – pacienţilor cu istoric de afecţiuni autoimune sau care urmează terapie imunitară. | – pacienţilor cu hipersen-
sibilitate cunoscută la acidul hialuronic. | – pacienţilor la care s-au utilizat anterior fillere permanente în regiunea ce se doreşte a fi 
tratată. | – femeilor însărcinate sau a celor care alăptează la sân. | – pacienţilor cu vârsta sub 18 ani.
Pacienţii sub tratament cu anticoagulante sau inhibitori de agregare plachetară (de ex. acid acetil salicilic) nu trebuie trataţi cu acest 
dispozitiv fără consultarea medicilor acestora. Dispozitivul nu trebuie utilizat în zonele care prezintă procese cutanate, inflamatoare 
şi/sau infecţioase (de ex. acnee, herpes...). Dispozitivul nu trebuie utilizat în asociere cu terapia cu laser, exfolierea chimică, 
dermabraziunea sau mezoterapia.

Precauţii de utilizare:
Dispozitivul trebuie utilizat doar de către medicii care au primit instruire specifică în privinţa tehnicii de injectare folosite la refacerea 
volumului facial. Pielea sensibilă poate fi penetrată folosind un plasture anestezic local sau o cremă anestezică locală. După utilizare, 
eliminaţi seringa, reziduurile de produs şi acul într-un recipient special.

Reacţii adverse nedorite:
Medicii trebuie să-i informeze pe pacienţi cu privire la posibilele reacţii adverse şi/sau incompatibilităţi asociate cu implantarea 
prezentului dispozitiv, ce pot apărea pe loc sau la un anumit interval de timp după administrare. Au fost observate următoarele 
evenimente şi reacţii adverse asociate cu prezentul dispozitiv sau cu produse similare:
abces, angioedem, infecţie bacteriană, băşici/noduli, sângerare, vânătaie, arsură, decolorare, edem, eritem, solidificare, granulom, 
hematom, reactivare herpes, hipersensibilitate şi alte reacţii imunologice, acumulare la locaţia implantului, vizibilitate implant, 
împietrire, iritaţie, mâncărime, tipar livedoid după embolizarea arterială accidentală, migraţie, necroză cauzată de compromiterea 
vasculară, noduli (inflamatori şi neinflamatori), amorţeală, durere, parestezie, pigmentaţie, înroşire, sarcoidoza cicatricilor, 
scleromixedem (generalizat), umflare, sensibilitate, telangiectazie, vasculită, vasospasm, pierderea vederii din cauza ocluziei 
arteriale retiniene.
Injectarea altor fillere de ţesuturi moi în regiunea glabelară şi în aripile nazale a provocat ocluzie arterială retiniană în cazuri foarte 
rare. Reactivările virusului herpes pot fi cauzate, în situaţii rare, de deteriorarea directă a axonilor neuronali de către ac sau prin 
manipularea ţesuturilor şi reacţia inflamatoare rezultată după injectarea fillerului. Disecţia planului subepidermic prin utilizarea 
acului asemenea unui ventilator poate creşte incidenţa reacţiilor adverse locale. Amplasarea prea superficială a fillerului sau 
distribuţia inegală a produsului injectat poate duce la nodului vizibili, de culoare deschisă, pe piele. În consecinţă, este important 
să ţineţi cont de aceste posibile complicaţii. Pacienţii trebuie să îşi informeze medicii cât mai curând posibil în legătură cu orice 
reacţii inflamatorii care persistă mai mult de o săptămână sau în legătură cu orice alt efect secundar apărut. Medicii trebuie să 
trateze aceste efecte adverse în mod corespunzător. Orice alte reacţii adverse depistate în asociere cu injectarea dispozitivului trebuie 
raportate distribuitorului şi/sau producătorului.

Metode de utilizare:
Dispozitivul trebuie injectat într-o zonă neinflamată, dezinfectată şi sănătoasă. Aplicarea tehnicii corecte este esenţială pentru 
succesul tratamentului. Utilizaţi acul de 27G ½” care este furnizat împreună cu seringa şi injectaţi lent, aplicând tehnica de injectare 
corespunzătoare. Injectaţi volume reduse, în două sau mai multe sesiuni, în loc de volum ridicat într-o singură sesiune. Cantitatea 
injectată depinde de ridurile sau deformările care trebuie corectate. După injectare, medicii pot masa uşor zona pentru a distribui 
în mod uniform produsul. Pacientul trebuie să stea în cabinet timp de câteva minute după injectare, pentru a putea fi detectată 
înălbirea cauzată de ocluziile arteriale.

Avertismente:
Înainte de utilizare, verificaţi integritatea seringii şi data de expirare. A nu se utiliza o seringă care are capacul pentru vârf deschis sau 
deplasat înăuntrul ambalajului de protecţie. A nu se utiliza niciun alt ac şi nicio altă seringă decât cele furnizate de către producător. 
Nu manevraţi/îndoiţi acul. A nu se refolosi; calitatea şi sterilitatea unei seringi pot fi garantate doar în cazul integrităţii ambalajului 
original. Refolosirea dispozitivului determină un risc potenţial de infecţie pentru pacienţi sau utilizatori. Dacă acul de 27G ½” este 
blocat, nu creşteţi presiunea aplicată asupra tijei pistonului, ci opriţi injectarea şi înlocuiţi acul. Nu există date clinice disponibile (de 
eficacitate şi toleranţă) cu privire la injectarea dispozitivului într-o zonă care a fost tratată anterior cu un alt produs de umplere. A nu 
se injecta direct în vasele de sânge, în oase, tendoane, ligamente, nervi sau muşchi. A nu se injecta în regiunea periorbitală (inclusiv 
în canalul lacrimal, în periorbita superioară şi în pleoape), în glabelă şi în aripile nazale. Nu injectaţi dispozitivul în semnele de piele. 
A nu se supracorecta. Pacienţii trebuie să fie informaţi că nu au voie să aplice machiaj timp de 12 ore după injectare, că trebuie 
să evite expunerea prelungită la razele solare şi la radiaţii UV şi că trebuie să evite utilizarea saunelor sau băilor turceşti timp de o 
săptămână de la injectare. Pentru a evita posibila deplasare a produsului, pacientul trebuie instruit să nu-şi maseze zona de trata-
ment timp de câteva zile după injecţie. Între hialuronatul de sodiu şi compuşii de amoniu cuaternar, cum sunt soluţiile de clorură de 
benzalconiu, există incompatibilităţi. În consecinţă, dispozitivul nu trebuie să intre niciodată în contact cu aceste substanţe sau cu 
instrumente medico-chirurgicale ce au fost în contact cu aceste substanţe.

Depozitare:
Dispozitivul trebuie depozitat la 2-25 °C/36-77 °F, într-un loc uscat, în cutia originală, protejat de lumină, căldură şi îngheţ. 
Manevraţi cu grijă.

Ultima revizuire a prospectului:
06/2016
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Instrucţiuni de utilizare

Compoziţie:
Hialuronat de sodiu reticular 23 mg/ml. Soluţie tampon fosfat cu pH 6,8 – 7,4 q. s., clorură de sodiu.

Descriere:
Dispozitivul constă într-un implant injectabil pe bază de gel steril, biodegradabil, vâscoelastic, clar, transparent, izotonic şi 
omogenizat. Dispozitivul constă în acid hialuronic (HA) reticulat, obţinut din bacteria Streptococcus equi, formulat la o concentraţie 
de 23 mg/ml într-o soluţie fiziologică tampon. Fiecare cutie conţine o seringă pre-umplută cu 1,0 ml soluţie, două ace sterile de 
27G ½˝ de unică folosinţă şi o fişă cu instrucţiunile de folosire. La partea inferioară a cutiei se află un set de două etichete, indicând 
numărul lotului. Una dintre aceste etichete trebuie aplicată pe dosarul pacientului, iar cealaltă trebuie înmânată pacientului pentru 
a permite identificarea produsului.

Indicaţii:
Acest dispozitiv este o soluţie vâscoelastică pentru corectarea ridurilor şi cutelor faciale, de la cele moderate la cele servere, precum 
şi pentru creşterea volumului buzelor. Este conceput pentru a fi injectat în dermul median spre cel profund. Este utilizat în scop 
cosmetic, dar acest dispozitiv poate fi utilizat şi în scopuri reconstructive, de ex. în tratamentul lipoatrofiei faciale, al cicatricilor 
mutilante sau al asimetriei morfologice.

Criterii de excludere:
Dispozitivul nu trebuie folosit asupra:
– pacienţilor care au tendinţa de a dezvolta cicatrici hipertrofice, au tulburări de pigmentare sau au o predispoziţie la formarea de 
cicatrici cheloide. | – pacienţilor cu istoric de afecţiuni autoimune sau care urmează terapie imunitară. | – pacienţilor cu hipersen-
sibilitate cunoscută la acidul hialuronic. | – pacienţilor la care s-au utilizat anterior fillere permanente în regiunea ce se doreşte a fi 
tratată. | – femeilor însărcinate sau a celor care alăptează la sân. | – pacienţilor cu vârsta sub 18 ani.
Pacienţii sub tratament cu anticoagulante sau inhibitori de agregare plachetară (de ex. acid acetil salicilic) nu trebuie trataţi cu acest 
dispozitiv fără consultarea medicilor acestora. Dispozitivul nu trebuie utilizat în zonele care prezintă procese cutanate, inflamatoare 
şi/sau infecţioase (de ex. acnee, herpes...). Dispozitivul nu trebuie utilizat în asociere cu terapia cu laser, exfolierea chimică, 
dermabraziunea sau mezoterapia.

Precauţii de utilizare:
Dispozitivul trebuie utilizat doar de către medicii care au primit instruire specifică în privinţa tehnicii de injectare folosite la umplerea 
ridurilor. Pielea sensibilă poate fi penetrată folosind un plasture anestezic local sau o cremă anestezică locală. După utilizare, 
eliminaţi seringa, reziduurile de produs şi acul într-un recipient special.

Reacţii adverse nedorite:
Medicii trebuie să-i informeze pe pacienţi cu privire la posibilele reacţii adverse şi/sau incompatibilităţi asociate cu implantarea 
prezentului dispozitiv, ce pot apărea pe loc sau la un anumit interval de timp după administrare. Au fost observate următoarele 
evenimente şi reacţii adverse asociate cu prezentul dispozitiv sau cu produse similare:
abces, angioedem, infecţie bacteriană, băşici/noduli, sângerare, vânătaie, arsură, decolorare, edem, eritem, solidificare, granulom, 
hematom, reactivare herpes, hipersensibilitate şi alte reacţii imunologice, acumulare la locaţia implantului, vizibilitate implant, 
împietrire, iritaţie, mâncărime, tipar livedoid după embolizarea arterială accidentală, migraţie, necroză cauzată de compromiterea 
vasculară, noduli (inflamatori şi neinflamatori), amorţeală, durere, parestezie, pigmentaţie, înroşire, sarcoidoza cicatricilor, 
scleromixedem (generalizat), umflare, sensibilitate, telangiectazie, vasculită, vasospasm, pierderea vederii din cauza ocluziei 
arteriale retiniene.
Injectarea altor fillere de ţesuturi moi în regiunea glabelară şi în aripile nazale a provocat ocluzie arterială retiniană în cazuri foarte 
rare. Reactivările virusului herpes pot fi cauzate, în situaţii rare, de deteriorarea directă a axonilor neuronali de către ac sau prin 
manipularea ţesuturilor şi reacţia inflamatoare rezultată după injectarea fillerului. Disecţia planului subepidermic prin utilizarea 
acului asemenea unui ventilator poate creşte incidenţa reacţiilor adverse locale. Amplasarea prea superficială a fillerului sau 
distribuţia inegală a produsului injectat poate duce la nodului vizibili, de culoare deschisă, pe piele. În consecinţă, este important 
să ţineţi cont de aceste posibile complicaţii. Pacienţii trebuie să îşi informeze medicii cât mai curând posibil în legătură cu orice 
reacţii inflamatorii care persistă mai mult de o săptămână sau în legătură cu orice alt efect secundar apărut. Medicii trebuie să 
trateze aceste efecte adverse în mod corespunzător. Orice alte reacţii adverse depistate în asociere cu injectarea dispozitivului trebuie 
raportate distribuitorului şi/sau producătorului.

Metode de utilizare:
Dispozitivul trebuie injectat într-o zonă neinflamată, dezinfectată şi sănătoasă. Aplicarea tehnicii corecte este esenţială pentru 
succesul tratamentului. Utilizaţi acul de 27G ½˝ care este furnizat împreună cu seringa şi injectaţi lent, aplicând tehnica de injectare 
corespunzătoare. Injectaţi volume reduse, în două sau mai multe sesiuni, în loc de volum ridicat într-o singură sesiune. Cantitatea 
injectată depinde de ridurile care trebuie corectate. După injectare, medicii pot masa uşor zona pentru a distribui în mod uniform 
produsul. Pacientul trebuie să stea în cabinet timp de câteva minute după injectare, pentru a putea fi detectată înălbirea cauzată 
de ocluziile arteriale.

Avertismente:
Înainte de utilizare, verificaţi integritatea seringii şi data de expirare. A nu se utiliza o seringă care are capacul pentru vârf deschis sau 
deplasat înăuntrul ambalajului de protecţie. A nu se utiliza niciun alt ac şi nicio altă seringă decât cele furnizate de către producător. 
Nu manevraţi/îndoiţi acul. A nu se refolosi; calitatea şi sterilitatea unei seringi pot fi garantate doar în cazul integrităţii ambalajului 
original. Refolosirea dispozitivului determină un risc potenţial de infecţie pentru pacienţi sau utilizatori. Dacă acul de 27G ½˝ este 
blocat, nu creşteţi presiunea aplicată asupra tijei pistonului, ci opriţi injectarea şi înlocuiţi acul. Nu există date clinice disponibile (de 
eficacitate şi toleranţă) cu privire la injectarea dispozitivului într-o zonă care a fost tratată anterior cu un alt produs de umplere. A nu 
se injecta direct în vasele de sânge, în oase, tendoane, ligamente, nervi sau muşchi. A nu se injecta în regiunea periorbitală (inclusiv 
în canalul lacrimal, în periorbita superioară şi în pleoape), în glabelă şi în aripile nazale. Nu injectaţi dispozitivul în semnele de piele. 
A nu se supracorecta. Pacienţii trebuie să fie informaţi că nu au voie să aplice machiaj timp de 12 ore după injectare, că trebuie 
să evite expunerea prelungită la razele solare şi la radiaţii UV şi că trebuie să evite utilizarea saunelor sau băilor turceşti timp de o 
săptămână de la injectare. Pentru a evita posibila deplasare a produsului, pacientul trebuie instruit să nu-şi maseze zona de trata-
ment timp de câteva zile după injecţie. Între hialuronatul de sodiu şi compuşii de amoniu cuaternar, cum sunt soluţiile de clorură de 
benzalconiu, există incompatibilităţi. În consecinţă, dispozitivul nu trebuie să intre niciodată în contact cu aceste substanţe sau cu 
instrumente medico-chirurgicale ce au fost în contact cu aceste substanţe.

Depozitare:
Dispozitivul trebuie depozitat la 2-25 °C/36-77 °F, într-un loc uscat, în cutia originală, protejat de lumină, căldură şi îngheţ. 
Manevraţi cu grijă.

Ultima revizuire a prospectului:
06/2016
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Instrucţiuni de utilizare

Compoziţie:
Hialuronat de sodiu 18 mg/ml. Glicerol 20 mg/ml. Tampon de fosfat-citrat pH 6,8–7,6 q.s.

Descriere:
Dispozitivul constă într-un implant injectabil pe bază de gel steril, biodegradabil, vâscoelastic, clar, transparent, izotonic şi 
omogenizat. Dispozitivul conţine hialuronat de sodiu de origine non-animală, obţinut din bacteria Streptococcus equi. Fiecare cutie 
conţine o seringă pre-umplută cu 1,0 ml soluţie, două ace sterile de 30G ½” de unică folosinţă şi o fişă cu instrucţiunile de folosire. 
La partea inferioară a cutiei se află un set de două etichete, indicând numărul lotului. Una dintre aceste etichete trebuie aplicată pe 
dosarul pacientului, iar cealaltă trebuie înmânată pacientului pentru a permite identificarea produsului.

Indicaţii:
Dispozitivul este o soluţie vâscoelastică indicată pentru compensarea deficitului de acid hialuronic cauzat de îmbătrânire, pentru 
îmbunătăţirea hidratării, tonusului şi elasticităţii pielii şi pentru umplerea ridurilor fine, precum ridurile din jurul ochilor, ridurile de 
expresie sau ridurile din jurul gurii. Se administrează prin injectarea în ţesutul superficial al pielii, preferabil în profunzime.

Criterii de excludere:
Dispozitivul nu trebuie folosit asupra:
– pacienţilor care au tendinţa de a dezvolta cicatrici hipertrofice, au tulburări de pigmentare sau au o predispoziţie la formarea de 
cicatrici cheloide. | – pacienţilor cu istoric de afecţiuni autoimune sau care urmează terapie imunitară. | – pacienţilor cu hipersen-
sibilitate cunoscută la acidul hialuronic. | – pacienţilor la care s-au utilizat anterior fillere permanente în regiunea ce se doreşte a fi 
tratată. | – femeilor însărcinate sau a celor care alăptează la sân. | – pacienţilor cu vârsta sub 18 ani.
Pacienţii sub tratament cu anticoagulante sau inhibitori de agregare plachetară (de ex. acid acetil salicilic) nu trebuie trataţi cu acest 
dispozitiv fără consultarea medicilor acestora. Dispozitivul nu trebuie utilizat în zonele care prezintă procese cutanate, inflamatoare 
şi/sau infecţioase (de ex. acnee, herpes...). Dispozitivul nu trebuie utilizat în asociere cu terapia laser, peeling-ul chimic sau 
dermabraziunea.

Precauţii la utilizare:
Acest dispozitiv trebuie administrat exclusiv de către un medic familiarizat cu injecţiile intradermice în scopuri estetice. Pielea 
sensibilă poate fi penetrată folosind un plasture anestezic local sau o cremă anestezică locală. După utilizare, eliminaţi seringa, 
reziduurile de produs şi acul într-un recipient special.

Reacţii adverse nedorite:
Medicii trebuie să-i informeze pe pacienţi cu privire la posibilele reacţii adverse şi/sau incompatibilităţi asociate cu implantarea 
prezentului dispozitiv, ce pot apărea pe loc sau la un anumit interval de timp după administrare. Au fost observate următoarele 
evenimente şi reacţii adverse asociate cu prezentul dispozitiv sau cu produse similare:
– Hemoragie în timpul administrării sau după aceea | – Edem | – Eritem fără umflare cu vindecare în decurs de o săptămână sau, 
în cazuri extreme, în decurs de maximum 2 luni | – Hipersensibilitate la hialuronatul de sodiu | – Hematom | – Induraţii sau noduli 
la locul de injectare | – Inflamaţii care se pot asocia cu mâncărimi şi sensibilitate la apăsare, cu vindecare în decurs de până la o 
săptămână de la administrarea injecţiei | – Durere în timpul administrării injecţiei | – Papule | – Umflarea canalelor lacrimonazale 
| – Durere tranzitorie sau decolorare la nivelul locului de injectare.
Pacienţii trebuie să-şi informeze medicul cât mai curând posibil cu privire la reacţiile inflamatorii care persistă mai mult de o 
săptămână şi la alte reacţii adverse care apar. Medicii trebuie să trateze aceste efecte adverse în mod corespunzător. Orice alte reacţii 
adverse depistate în asociere cu injectarea dispozitivului trebuie raportate distribuitorului şi/sau producătorului.

Metode de utilizare:
Dispozitivul trebuie injectat într-o zonă neinflamată, dezinfectată şi sănătoasă. Aplicarea tehnicii corecte este esenţială pentru 
succesul tratamentului. Utilizaţi acul de 30G ½” care este furnizat împreună cu seringa şi injectaţi lent, aplicând tehnica de injectare 
corespunzătoare. Luaţi în considerare faptul că dispozitivul va atrage apă şi îşi va mări volumul in situ. Evitaţi injectarea unor volume 
mari în zona periorbitală. Cantitatea injectabilă depinde de starea şi nevoile tenului. Tratamentul iniţial poate fi suplimentat cu una 
sau două sesiuni adiţionale, efectuate la intervale de trei săptămâni, în funcţie de starea tenului. După injectare, medicii pot masa 
uşor zona pentru a distribui în mod uniform produsul.

Avertismente:
Înainte de utilizare, verificaţi integritatea seringii şi data de expirare. A nu se utiliza o seringă care are capacul pentru vârf deschis sau 
deplasat înăuntrul ambalajului de protecţie. A nu se utiliza niciun alt ac şi nicio altă seringă decât cele furnizate de către producător. 
Nu manevraţi/îndoiţi acul. A nu se refolosi; calitatea şi sterilitatea unei seringi pot fi garantate doar în cazul integrităţii ambalajului 
original. Refolosirea dispozitivului determină un risc potenţial de infecţie pentru pacienţi sau utilizatori. Dacă acul de 30 G ½” este 
blocat, nu creşteţi presiunea aplicată asupra tijei pistonului, ci opriţi injectarea şi înlocuiţi acul. Nu există date clinice disponibile (de 
eficacitate şi toleranţă) cu privire la injectarea dispozitivului într-o zonă care a fost tratată anterior cu un alt produs de umplere. A 
nu se injecta direct în vasele de sânge, în oase, tendoane, ligamente, nervi sau muşchi. Nu injectaţi dispozitivul în semnele de piele. 
Nu utilizaţi un sistem de injecţie automată pentru injectarea acestui produs. Pacienţii trebuie să fie informaţi că nu au voie să aplice 
machiaj timp de 12 ore după injectare, că trebuie să evite expunerea prelungită la razele solare şi la radiaţii UV şi că trebuie să evite 
utilizarea saunelor sau băilor turceşti timp de o săptămână de la injectare. Pentru a evita posibila deplasare a produsului, pacientul 
trebuie instruit să nu-şi maseze zona de tratament timp de câteva zile după injecţie. Între hialuronatul de sodiu şi compuşii de 
amoniu cuaternar, cum sunt soluţiile de clorură de benzalconiu, există incompatibilităţi. În consecinţă, dispozitivul nu trebuie să intre 
niciodată în contact cu aceste substanţe sau cu instrumente medico-chirurgicale ce au fost în contact cu aceste substanţe.

Depozitare:
Dispozitivul trebuie depozitat la 2-25 °C/36-77 °F, într-un loc uscat, în cutia originală, protejat de lumină, căldură şi îngheţ. 
Manevraţi cu grijă..

Ultima revizuire a prospectului:
00/2016
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Instrucţiuni pentru manevrarea corectă a dispozitivului
Ţineţi adaptorul Luer-Lock aşa cum este prezentat la  ❶.
Pentru a îndepărta capacul pentru vârf, răsuciţi ❷ şi trageţi cu grijă ❸.
Dacă urmaţi instrucţiunile de mai sus, veţi preveni apariţia bulelor de aer.
Ţineţi seringa aşa cum este prezentat la ❹.
Deschideţi capacul acului inclus şi introduceţi ferm acul ❺ 
(nu utilizaţi niciun alt ac).
Fixaţi strâns acul, răsucindu-l în sens orar ❻.

RO

Instrucţiuni pentru manevrarea corectă a dispozitivului Legenda simbolurilor internaţionale:    

Producătorul  
ZFill refresh2 

ZFill contour2 
ZFill deep2 : 
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Fax:+49 (0)731 9761-118
www.zimmer-aesthetics.com

Producătorul acului: TERUMO Europe N.V. 
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven 
Belgium
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STERILESTERILE

STERILE EO

Consultaţi instrucţiunile de utilizare

Atenţie

A se utiliza până la

Numărul lotului

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

Seringă sterilă de unică folosinţă 

Ac steril de unică folosinţă

Sterilizat prin aburi fierbinţi

Sterilizat prin oxid de etilenă

A nu se refolosi 

A nu se resteriliza

A se păstra uscat 

A se feri de lumina soarelui
 
 

Limite de temperatură

Nu conţine latex 

 

Producător 

Needle

Prefilled Syringe
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