
Návod na použitie

Zloženie:
Vysoko zosieťovaný hyaluronát sodný 23 mg/ml. Fosfátový tlmivý roztok s pH 6,8 – 7,4 q.s., chlorid sodný.

Popis:
Táto pomôcka je sterilný, biologicky rozložiteľný, viskoelastický, číry, transparentný, izotonický a homogenizovaný injekčný gélový 
implantát. Táto pomôcka sa skladá zo zosieťovanej kyseliny hyalurónovej (HA) získanej z baktérie Streptococcus equi, pripravenej s 
koncentráciou 23 mg/ml vo fyziologickom tlmivom roztoku. Každá škatuľa obsahuje jednu naplnenú injekčnú striekačku s 1,0 ml 
roztoku, dve ½” jednorazové sterilné ihly veľkosti 27G a návod na použitie. Na spodnej strane škatule je umiestnená súprava dvoch 
štítkov s uvedeným číslom šarže. Jeden z týchto štítkov treba nalepiť na kartu pacienta a druhý treba odovzdať pacientovi z dôvodu 
zabezpečenia sledovateľnosti.

Indikácie:
Táto pomôcka je viskoelastický roztok na korekciu hlbších vrások a rýh, zvýšenie alebo obnovenie plnosti tváre a na remodelovanie 
obrysov tváre. Je indikovaná na injekčné podanie do spodnej vrstvy kože a podkožia. Používa sa na kozmetické účely, ale môže sa 
používať aj na účely medicínskej rekonštrukcie, napríklad pri liečbe tvárovej lipoatrofie, obmedzujúcich jaziev alebo morfologickej 
asymetrie.

Vylučovacie kritériá:
Táto pomôcka sa nesmie používať:
– u pacientov so sklonom k tvorbe hypertrofických jaziev, s pigmentovými poruchami alebo s náchylnosťou na tvorbu keloidov, 
| – u pacientov s autoimunitným ochorením v anamnéze alebo u pacientov podstupujúcich imunitnú terapiu, | – u pacientov, o 
ktorých je známe, že sú precitlivení na kyselinu hyalurónovú, | – u pacientov, ktorým boli v minulosti podané permanentné výplne 
do oblasti určenej na ošetrenie, | – u tehotných alebo dojčiacich žien, | – u pacientov mladších ako 18 rokov.
Pacienti podstupujúci antikoagulačnú liečbu alebo pacienti, ktorým sa podávajú inhibítory agregácie krvných doštičiek (napr. 
kyselina acetylsalicylová), nemajú byť ošetrení touto pomôckou bez konzultácie s lekárom. Táto pomôcka sa nesmie používať v 
oblastiach s prítomnými kožnými, zápalovými a/alebo infekčnými procesmi (napr. akné, herpes…). Táto pomôcka sa nesmie 
používať v spojení s laserovou liečbou, chemickým peelingom, dermabráziou ani mezoterapiou.

Preventívne opatrenia pri používaní:
Túto pomôcku môžu používať iba lekári, ktorí boli špeciálne vyškolení na používanie injekčnej techniky na obnovenie plnosti tváre. 
Citlivú kožu možno vopred ošetriť použitím náplasti alebo krému s obsahom lokálneho anestetika. Po použití zlikvidujte injekčnú 
striekačku, zvyšok produktu a ihlu vyhodením do špeciálnej nádoby.

Nežiaduce vedľajšie účinky:
Lekári musia informovať pacienta o možných vedľajších účinkoch a/alebo inkompatibilitách spojených s implantovaním tejto 
pomôcky, ktoré sa môžu vyskytnúť ihneď alebo neskôr. Pri použití tejto pomôcky alebo podobných produktov sa pozorovali 
nasledujúce nežiaduce udalosti a reakcie:
absces, angioedém, bakteriálne infekcie, hrbolčeky/hrčky, krvácanie, podliatiny, pálenie, zmena sfarbenia (depigmentácia), neprí-
jemný pocit, edém, erytém, tuhosť, granulómy, hematóm, reaktivácia vírusu herpes, precitlivenosť, zdurenie v mieste implantácie, 
viditeľnosť implantátu, stvrdnutie, zápal, podráždenie, svrbenie, tmavopurpurové škvrny na koži po náhodnej embolizácii tepny, 
lícny edém, migrácia, nekróza z dôvodu poškodenia ciev, uzlíky (zápalové a nezápalové), strata citlivosti, bolesť, parestézia, stopy 
po punkcii, začervenanie, oklúzia sietnicovej tepny, jazvová sarkoidóza, skleromyxedém (generalizovaný), opuch, telangiektázia, 
zvýšená citlivosť, vaskulitída, vazospazmus, vazovagálna reakcia počas injekčného podávania, strata zraku v dôsledku oklúzie 
sietnicovej tepny.
Injekčné podávanie iných výplní mäkkého tkaniva do oblasti koreňa nosa a nosných krídel v zriedkavých prípadoch spôsobili oklúziu 
sietnicovej tepny. Priamym poškodením neuronálnych axónov ihlou alebo manipuláciou s tkanivom a zápalovou reakciou po 
injekčnom podaní výplne môže byť v zriedkavých prípadoch vyvolaná reaktivácia vírusu herpes. Disekcia subepidermálnej vrstvy 
použitím motýlikovej ihly môže zvýšiť výskyt lokálnych nežiaducich udalostí. Aplikácia výplne do povrchových vrstiev kože alebo 
nerovnomerná distribúcia injekčne podaného produktu môžu viesť ku vzniku viditeľných, bledých uzlíkov v koži. Preto je potrebné 
vziať do úvahy tieto možné komplikácie. Pacienti musia čo najskôr informovať svojho lekára o všetkých zápalových reakciách, 
ktoré pretrvávajú viac ako jeden týždeň, alebo o všetkých sekundárnych účinkoch, ktoré sa objavia. Lekár má tieto vedľajšie 
účinky primerane liečiť. Všetky ostatné nežiaduce vedľajšie účinky spojené s injekčným podaním tejto pomôcky sa musia nahlásiť 
distribútorovi a/alebo výrobcovi.

Spôsoby používania:
Táto pomôcka sa musí injekčne podávať do nezapálenej, vydezinfikovanej a zdravej kože. Použitá technika je mimoriadne dôležitá 
pre úspech liečby. Použite ½” ihlu veľkosti 27G, ktorá sa dodáva spolu s injekčnou striekačkou, a vhodnou injekčnou technikou 
vykonajte pomalé injekčné podanie. Injekčne podajte malé množstvo produktu počas dvoch alebo viacerých ošetrení; nepodávajte 
veľké množstvo počas jedného ošetrenia. Množstvo injekčne podaného produktu bude závisieť od vrások alebo poklesov, ktoré treba 
korigovať. Lekári môžu použiť po injekčnom podaní jemnú masáž na rovnomerné distribuovanie produktu. Po injekčnom podaní 
treba pacienta nechať niekoľko minút v ordinácii pre prípad objavenia fľakov spôsobených oklúziou tepny.

Varovania:
Pred použitím overte neporušenosť injekčnej striekačky a dátum exspirácie. Injekčnú striekačku nepoužívajte, ak je kryt hrotu v 
ochrannom obale odstránený alebo posunutý. Používajte výhradne ihlu a injekčnú striekačku od výrobcu. S ihlou nemanipulujte 
a neohýnajte ju. Nepoužívajte opakovane; kvalitu a sterilitu možno zaručiť len pre injekčnú striekačku v jej pôvodnom obale. Pri 
opakovanom použití tejto pomôcky vzniká u pacientov alebo používateľov potenciálne riziko vzniku infekcie. Ak sa ½” ihla veľkosti 
27G upchá, nezvyšujte tlak na nástavec piesta, ale ukončite injekčné podávanie a vymeňte ihlu. Nie sú k dispozícii žiadne klinické 
údaje (účinnosť, znášanlivosť) týkajúce sa injekčného podania tejto pomôcky do oblasti, ktorá už bola v minulosti ošetrená iným 
výplňovým produktom. Nepodávajte injekčne do krvných ciev, kostí, šliach, väzív, nervov ani svalov. Nepodávajte injekčne do okolia 
očí (vrátane vačkov pod očami, hornej časti očnice a očných viečok), koreňa nosa a nosných krídel. Túto pomôcku nepodávajte 
injekčne do materských znamienok. Nevykonávajte nadmernú korekciu. Pacientom sa má odporučiť, aby po dobu 12 hodín od 
injekčného podania nepoužívali žiadny mejkap a aby sa po dobu jedného týždňa od injekčného podania vyhýbali dlhodobému vys-
taveniu slnečnému žiareniu a UV žiareniu alebo saunám či tureckým kúpeľom. Pacient má byť poučený, aby si po dobu niekoľkých 
dní od injekčného podania nemasíroval miesto vpichu, čím sa zabráni možnému riziku migrácie produktu. Existuje inkompatibilita 
medzi hyaluronátom sodným a kvartérnymi amónnymi zlúčeninami, ako sú napríklad roztoky benzalkóniumchloridu. Preto sa táto 
pomôcka nesmie nikdy dostať do kontaktu s týmito látkami ani s lekárskymi a chirurgickými nástrojmi, ktoré sa dostali do kontaktu 
s týmito látkami.

Uchovávanie:
Táto pomôcka sa má skladovať pri teplote 2 – 25 °C/36 – 77 °F na suchom mieste v pôvodom obale a chránená pred svetlom, 
teplom a mrazom. Zaobchádzajte opatrne.

Naposledy schválená
06/2016

d
e

e
p

2  

SK

 c
o

n
to

u
r

2 

Návod na použitie

Zloženie:
Zosieťovaný hyaluronát sodný 23 mg/ml. Fosfátový tlmivý roztok s pH 6,8 – 7,4 q.s., chlorid sodný.

Popis:
Táto pomôcka je sterilný, biologicky rozložiteľný, viskoelastický, číry, transparentný, izotonický a homogenizovaný injekčný gélový 
implantát. Táto pomôcka sa skladá zo zosieťovanej kyseliny hyalurónovej (HA) získanej z baktérie Streptococcus equi, pripravenej s 
koncentráciou 23 mg/ml vo fyziologickom tlmivom roztoku. Každá škatuľa obsahuje jednu naplnenú injekčnú striekačku s 1,0 ml 
roztoku, dve ½˝ jednorazové sterilné ihly veľkosti 27G a návod na použitie. Na spodnej strane škatule je umiestnená súprava dvoch 
štítkov s uvedeným číslom šarže. Jeden z týchto štítkov treba nalepiť na kartu pacienta a druhý treba odovzdať pacientovi z dôvodu 
zabezpečenia sledovateľnosti.

Indikácie:
Táto pomôcka je viskoelastický roztok na korekciu stredných až výrazných vrások a rýh na tvári a na zväčšenie objemu pier. Je 
indikovaná na injekčné podanie do strednej až spodnej vrstvy kože. Používa sa na kozmetické účely, ale môže sa používať aj na účely 
medicínskej rekonštrukcie, napríklad pri liečbe tvárovej lipoatrofie, obmedzujúcich jaziev alebo morfologickej asymetrie.

Vylučovacie kritériá:
Táto pomôcka sa nesmie používať:
– u pacientov so sklonom k tvorbe hypertrofických jaziev, s pigmentovými poruchami alebo s náchylnosťou na tvorbu keloidov, 
| – u pacientov s autoimunitným ochorením v anamnéze alebo u pacientov podstupujúcich imunitnú terapiu, | – u pacientov, o 
ktorých je známe, že sú precitlivení na kyselinu hyalurónovú, | – u pacientov, ktorým boli v minulosti podané permanentné výplne 
do oblasti určenej na ošetrenie, | – u tehotných alebo dojčiacich žien, | – u pacientov mladších ako 18 rokov.
Pacienti podstupujúci antikoagulačnú liečbu alebo pacienti, ktorým sa podávajú inhibítory agregácie krvných doštičiek (napr. 
kyselina acetylsalicylová), nemajú byť ošetrení touto pomôckou bez konzultácie s lekárom. Táto pomôcka sa nesmie používať v 
oblastiach s prítomnými kožnými, zápalovými a/alebo infekčnými procesmi (napr. akné, herpes…). Táto pomôcka sa nesmie 
používať v spojení s laserovou liečbou, chemickým peelingom, dermabráziou ani mezoterapiou.

Preventívne opatrenia pri používaní:
Túto pomôcku môžu používať iba lekári, ktorí boli špeciálne vyškolení na používanie injekčnej techniky na vypĺňanie vrások. 
Citlivú kožu možno vopred ošetriť použitím náplasti alebo krému s obsahom lokálneho anestetika. Po použití zlikvidujte injekčnú 
striekačku, zvyšok produktu a ihlu vyhodením do špeciálnej nádoby.

Nežiaduce vedľajšie účinky:
Lekári musia informovať pacienta o možných vedľajších účinkoch a/alebo inkompatibilitách spojených s implantovaním tejto 
pomôcky, ktoré sa môžu vyskytnúť ihneď alebo neskôr. Pri použití tejto pomôcky alebo podobných produktov sa pozorovali 
nasledujúce nežiaduce udalosti a reakcie:
absces, angioedém, bakteriálne infekcie, hrbolčeky/hrčky, krvácanie, podliatiny, pálenie, zmena sfarbenia (depigmentácia), neprí-
jemný pocit, edém, erytém, tuhosť, granulómy, hematóm, reaktivácia vírusu herpes, precitlivenosť, zdurenie v mieste implantácie, 
viditeľnosť implantátu, stvrdnutie, zápal, podráždenie, svrbenie, tmavopurpurové škvrny na koži po náhodnej embolizácii tepny, 
lícny edém, migrácia, nekróza z dôvodu poškodenia ciev, uzlíky (zápalové a nezápalové), strata citlivosti, bolesť, parestézia, stopy 
po punkcii, začervenanie, oklúzia sietnicovej tepny, jazvová sarkoidóza, skleromyxedém (generalizovaný), opuch, telangiektázia, 
zvýšená citlivosť, vaskulitída, vazospazmus, vazovagálna reakcia počas injekčného podávania, strata zraku v dôsledku oklúzie 
sietnicovej tepny.
Injekčné podávanie iných výplní mäkkého tkaniva do oblasti koreňa nosa a nosných krídel v zriedkavých prípadoch spôsobili oklúziu 
sietnicovej tepny. Priamym poškodením neuronálnych axónov ihlou alebo manipuláciou s tkanivom a zápalovou reakciou po 
injekčnom podaní výplne môže byť v zriedkavých prípadoch vyvolaná reaktivácia vírusu herpes. Disekcia subepidermálnej vrstvy 
použitím motýlikovej ihly môže zvýšiť výskyt lokálnych nežiaducich udalostí. Aplikácia výplne do povrchových vrstiev kože alebo 
nerovnomerná distribúcia injekčne podaného produktu môžu viesť ku vzniku viditeľných, bledých uzlíkov v koži. Preto je potrebné 
vziať do úvahy tieto možné komplikácie. Pacienti musia čo najskôr informovať svojho lekára o všetkých zápalových reakciách, 
ktoré pretrvávajú viac ako jeden týždeň, alebo o všetkých sekundárnych účinkoch, ktoré sa objavia. Lekár má tieto vedľajšie 
účinky primerane liečiť. Všetky ostatné nežiaduce vedľajšie účinky spojené s injekčným podaním tejto pomôcky sa musia nahlásiť 
distribútorovi a/alebo výrobcovi.

Spôsob použitia:
Táto pomôcka sa musí injekčne podávať do nezapálenej, vydezinfikovanej a zdravej kože. Použitá technika je mimoriadne dôležitá 
pre úspech liečby. Použite ½˝ ihlu veľkosti 27G, ktorá sa dodáva spolu s injekčnou striekačkou, a vhodnou injekčnou technikou 
vykonajte pomalé injekčné podanie. Injekčne podajte malé množstvo produktu počas dvoch alebo viacerých ošetrení; nepodávajte 
veľké množstvo počas jedného ošetrenia. Množstvo injekčne podaného produktu bude závisieť od vrások, ktoré sa majú korigovať. 
Lekári môžu použiť po injekčnom podaní jemnú masáž na rovnomerné distribuovanie produktu. Po injekčnom podaní treba 
pacienta nechať niekoľko minút v ordinácii pre prípad objavenia fľakov spôsobených oklúziou tepny.

Varovania:
Pred použitím overte neporušenosť injekčnej striekačky a dátum exspirácie. Injekčnú striekačku nepoužívajte, ak je kryt hrotu v 
ochrannom obale odstránený alebo posunutý. Používajte výhradne ihlu a injekčnú striekačku od výrobcu. S ihlou nemanipulujte 
a neohýnajte ju. Nepoužívajte opakovane; kvalitu a sterilitu možno zaručiť len pre injekčnú striekačku v jej pôvodnom obale. Pri 
opakovanom použití tejto pomôcky vzniká u pacientov alebo používateľov potenciálne riziko vzniku infekcie. Ak sa ½˝ ihla veľkosti 
27G upchá, nezvyšujte tlak na nástavec piesta, ale ukončite injekčné podávanie a vymeňte ihlu. Nie sú k dispozícii žiadne klinické 
údaje (účinnosť, znášanlivosť) týkajúce sa injekčného podania tejto pomôcky do oblasti, ktorá už bola v minulosti ošetrená iným 
výplňovým produktom. Nepodávajte injekčne do krvných ciev, kostí, šliach, väzív, nervov ani svalov.
Nepodávajte injekčne do okolia očí (vrátane vačkov pod očami, hornej časti očnice a očných viečok), koreňa nosa a nosných krídel. 
Túto pomôcku nepodávajte injekčne do materských znamienok. Nevykonávajte nadmernú korekciu. Pacientom sa má odporučiť, 
aby po dobu 12 hodín od injekčného podania nepoužívali žiadny mejkap a aby sa po dobu jedného týždňa od injekčného podania 
vyhýbali dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu a UV žiareniu alebo saunám či tureckým kúpeľom. Pacient má byť poučený, 
aby si po dobu niekoľkých dní od injekčného podania nemasíroval miesto vpichu, čím sa zabráni možnému riziku migrácie 
produktu. Existuje inkompatibilita medzi hyaluronátom sodným a kvartérnymi amónnymi zlúčeninami, ako sú napríklad roztoky 
benzalkóniumchloridu. Preto sa táto pomôcka nesmie nikdy dostať do kontaktu s týmito látkami ani s lekárskymi a chirurgickými 
nástrojmi, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito látkami.

Skladovanie:
Táto pomôcka sa má skladovať pri teplote 2 – 25 °C/36 – 77 °F na suchom mieste v pôvodom obale a chránená pred svetlom, 
teplom a mrazom. Zaobchádzajte opatrne.
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Návod na použitie

Zloženie:
Hyaluronát sodný 18 mg/ml. Glycerol 20 mg/ml. Fosfátovo-citrátový tlmivý roztok s pH 6,8 – 7,6 q.s.

Popis:
Táto pomôcka je sterilný, biologicky rozložiteľný, viskoelastický, číry, transparentný, izotonický a homogenizovaný injekčný gélový 
implantát. Táto pomôcka sa skladá z neživočíšneho hyaluronátu sodného získaného z baktérie Streptococcus equi. Každá škatuľa 
obsahuje jednu naplnenú injekčnú striekačku s 1,0 ml roztoku, dve ½˝ jednorazové sterilné ihly veľkosti 30G a návod na použitie. Na 
spodnej strane škatule je umiestnená súprava dvoch štítkov s uvedeným číslom šarže. Jeden z týchto štítkov treba nalepiť na kartu 
pacienta a druhý treba odovzdať pacientovi z dôvodu zabezpečenia sledovateľnosti.

Indikácie:
Táto pomôcka je viskoelastický roztok indikovaný na doplnenie straty kyseliny hyalurónovej v dôsledku starnutia, na zlepšenie 
hydratácie, tonusu a elasticity pokožky a vyhladenie drobných vrások, ako sú napríklad mimické vrásky okolo očí, úsmevové vrásky 
alebo vrásky spôsobené fajčením v okolí úst. Je indikovaná na injekčné podanie do povrchovej vrstvy kožného tkaniva, pokiaľ 
možno hlbšie.

Vylučovacie kritériá:
Táto pomôcka sa nesmie používať:
– u pacientov so sklonom k tvorbe hypertrofických jaziev, s pigmentovými poruchami alebo s náchylnosťou na tvorbu keloidov, 
| – u pacientov s autoimunitným ochorením v anamnéze alebo u pacientov podstupujúcich imunitnú terapiu, | – u pacientov, o 
ktorých je známe, že sú precitlivení na kyselinu hyalurónovú, | – u pacientov, ktorým boli v minulosti podané permanentné výplne 
do oblasti určenej na ošetrenie, | – u tehotných alebo dojčiacich žien, | – u pacientov mladších ako 18 rokov.
Pacienti podstupujúci antikoagulačnú liečbu alebo pacienti, ktorým sa podávajú inhibítory agregácie krvných doštičiek (napr. 
kyselina acetylsalicylová), nemajú byť ošetrení touto pomôckou bez konzultácie s lekárom. Táto pomôcka sa nesmie používať v 
oblastiach s prítomnými kožnými, zápalovými a/alebo infekčnými procesmi (napr. akné, herpes…). Táto pomôcka sa nesmie 
používať v spojení s laserovou liečbou, chemickým peelingom ani dermabráziou.

Preventívne opatrenia pri používaní:
Túto pomôcku môže podávať výhradne lekár, ktorý je oboznámený s podávaním intradermálnych injekcií na zlepšenie estetického 
vzhľadu. Citlivú kožu možno vopred ošetriť použitím náplasti alebo krému s obsahom lokálneho anestetika. Po použití zlikvidujte 
injekčnú striekačku, zvyšok produktu a ihlu vyhodením do špeciálnej nádoby.

Nežiaduce vedľajšie účinky:
Lekári musia informovať pacienta o možných vedľajších účinkoch a/alebo inkompatibilitách spojených s implantovaním tejto 
pomôcky, ktoré sa môžu vyskytnúť ihneď alebo neskôr. Pri použití tejto pomôcky alebo podobných produktov sa pozorovali 
nasledujúce nežiaduce udalosti a reakcie:
– krvácanie počas injekčného podávania alebo po jeho skončení, | – edém, | – erytém bez opuchu, ktorý vymizne v priebehu 
jedného týždňa alebo v extrémnych prípadoch do 2 mesiacov, | – precitlivenosť na hyaluronát sodný, | – hematóm, | – stvrdnutie 
alebo uzlíky v mieste vpichu, | – zápal, ktorý môže byť sprevádzaný svrbením alebo bolesťou pri tlaku v priebehu až do jedného 
týždňa po injekčnom podaní, | – bolesť počas injekčného podávania, | – pupence, | – opuch vačkov pod očami, | – prechodná 
bolesť alebo depigmentácia v mieste vpichu.
Pacienti musia čo najskôr informovať svojho lekára o akýchkoľvek zápalových reakciách, ktoré trvajú dlhšie ako jeden týždeň, alebo o 
akomkoľvek vedľajšom účinku, ktorý sa vyskytne. Lekár má tieto vedľajšie účinky primerane liečiť. Všetky ostatné nežiaduce vedľajšie 
účinky spojené s injekčným podaním tejto pomôcky sa musia nahlásiť distribútorovi a/alebo výrobcovi.

Spôsob použitia:
Táto pomôcka sa musí injekčne podávať do nezapálenej, vydezinfikovanej a zdravej kože. Použitá technika je mimoriadne dôležitá 
pre úspech liečby. Použite ½˝ ihlu veľkosti 30G, ktorá sa dodáva spolu s injekčnou striekačkou, a vhodnou injekčnou technikou 
vykonajte pomalé injekčné podanie. Zohľadnite fakt, že táto pomôcka priťahuje vodu a in situ zväčší svoj objem. Vyhnite sa 
podaniu veľkého množstva do okolia očí. Množstvo injekčne podanej pomôcky bude závisieť od stavu pokožky a potrieb pacienta. 
Úvodné ošetrenie môže byť doplnené jedným alebo dvoma ďalšími ošetreniami v závislosti od stavu pokožky, pričom medzi 
jednotlivými ošetreniami musí byť časový odstup tri týždne. Lekári môžu použiť po injekčnom podaní jemnú masáž na rovnomerné 
distribuovanie produktu.

Varovania:
Pred použitím overte neporušenosť injekčnej striekačky a dátum exspirácie. Injekčnú striekačku nepoužívajte, ak je kryt hrotu v 
ochrannom obale odstránený alebo posunutý. Používajte výhradne ihlu a injekčnú striekačku od výrobcu. S ihlou nemanipulujte a 
neohýnajte ju. Nepoužívajte opakovane; kvalitu a sterilitu možno zaručiť len pre injekčnú striekačku v jej pôvodnom obale. Pri opa-
kovanom použití tejto pomôcky vzniká u pacientov alebo používateľov potenciálne riziko vzniku infekcie. Ak sa ½˝ ihla veľkosti 30G 
upchá, nezvyšujte tlak na nástavec piesta, ale ukončite injekčné podávanie a vymeňte ihlu. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje 
(účinnosť, znášanlivosť) týkajúce sa injekčného podania tejto pomôcky do oblasti, ktorá už bola v minulosti ošetrená iným výplňo-
vým produktom. Nepodávajte injekčne do krvných ciev, kostí, šliach, väzív, nervov ani svalov. Túto pomôcku nepodávajte injekčne 
do materských znamienok. Na injekčné podanie tohto produktu sa nesmie používať automatický injekčný systém. Pacientom sa má 
odporučiť, aby po dobu 12 hodín od injekčného podania nepoužívali žiadny mejkap a aby sa po dobu jedného týždňa od injekčného 
podania vyhýbali dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu a UV žiareniu alebo saunám či tureckým kúpeľom. Pacient má byť 
poučený, aby si po dobu niekoľkých dní od injekčného podania nemasíroval miesto vpichu, čím sa zabráni možnému riziku migrácie 
produktu. Existuje inkompatibilita medzi hyaluronátom sodným a kvartérnymi amónnymi zlúčeninami, ako sú napríklad roztoky 
benzalkóniumchloridu. Preto sa táto pomôcka nesmie nikdy dostať do kontaktu s týmito látkami ani s lekárskymi a chirurgickými 
nástrojmi, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito látkami.

Skladovanie:
Táto pomôcka sa má skladovať pri teplote 2 – 25 °C/36 – 77 °F na suchom mieste v pôvodom obale a chránená pred svetlom, 
teplom a mrazom. Zaobchádzajte opatrne.

Naposledy schválená
06/2016
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Návod na správne zaobchádzanie s pomôckou Vysvetlivky medzinárodných symbolov:
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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

Výrobca ihly: TERUMO Europe N.V. 
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven 
Belgium
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Návod na správne zaobchádzanie s pomôckou
Pridržte konektor typu Luer tak, ako je to znázornené na obrázku  ❶.
Snímte kryt z hrotu otočením ❷ a opatrným stiahnutím ❸.
Dodržiavaním pokynov uvedených vyššie sa zabráni tvorbe vzduchových bublín.
Pridržte injekčnú striekačku tak, ako je to znázornené na obrázku ❹.
Otvorte dodané puzdro na ihlu a pevne zasuňte ihlu ❺ 
(nepoužívajte žiadnu inú ihlu).
Otáčaním v smere hodinových ručičiek ihlu pevne zaistite ❻.

LOT

STERILESTERILE

STERILE EO

Pozri návod na použitie

Výstraha

Spotrebovať do

Číslo šarže

Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený

Sterilná striekačka na jedno použitie

Sterilná ihla na jedno použitie

Sterilizované parou

Sterilizované ethylenoxidom

Nepoužívajte opakovane

Znovu nesterilizujte

Uchovávajte v suchu 

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
 
 

Teplotné obmedzenie

Neobsahuje latex 
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