
Selektywna zbiórka odpadów.
Sprawdzić przepisy obowiązujące

na terenie danej gminy.
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- Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, chociaż nie są znane 
  żadne szczególne przeciwwskazania.
- Nie wstrzykiwać pacjentom z nieleczoną lub nieskutecznie leczoną padaczką;
- Nie wstrzykiwać pacjentom z tendencją do powstawania blizn przerostowych lub 
  cierpiących na porfirię;
- Nie stosować u dzieci;
- Nie stosować produktu w bezpośrednim połączeniu z zabiegami laserowymi, głębokimi 
peelingami chemicznymi lub dermabrazją. W przypadku peelingu powierzchownego 
nie wstrzykiwać produktu, jeśli nastąpiła silna reakcja zapalna.

DAWKOWANIE I PODAWANIE:
Wstrzykiwać MonoDermà Fillagen w temperaturze pokojowej i w ściśle 
aseptycznych warunkach, zgodnie z techniką iniekcji wskazaną przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA IGŁY NA STRZYKAWKĘ:
A. Ostrożnie odkręcić nasadkę z końcówki strzykawki, zachowując szczególną 
ostrożność, aby uniknąć kontaktu z otworem.

B. Delikatnie chwycić osłonę igły i założyć igłę na łącznik luer-lock, mocno wkręcając 
aż do wyczucia lekkiego oporu, aby zapewnić szczelne zamknięcie i zapobiec 
wyciekowi płynu podczas iniekcji.

INTERAKCJE:
Nie są znane żadne interakcje z innymi substancjami.

NIEPOŻĄDANE SKUTKI UBOCZNE:
Nieznane. Produkt jest hipoalergiczny. Nie odnotowano działań niepożądanych. 
Należy poinformować pacjenta o istnieniu potencjalnych niepożądanych skutków 
ubocznych związanych z wyrobem, które mogą pojawić się natychmiast lub po 
pewnym czasie. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, w 
pierwszej kolejności zwrócić się do wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych 
chirurgów plastycznych/lekarzy. Częstość występowania niepożądanych skutków 
ubocznych, takich jak niewielkie krwiaki, siniaki, obrzęki, infekcje, zaczerwienienia 
lub niewielkie krwawienia po zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego jest 
porównywalna z innymi wypełniaczami. Niektórzy pacjenci skarżą się również na 
uczucie napięcia i ciepła w obszarze iniekcji. Takie wtórne objawy można złagodzić, 
przykładając lód w miejscu zastosowania. Zazwyczaj znikają one w ciągu krótkiego 
okresu czasu. Wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych, poważniejszych niż 
wymienione powyżej, jest mało prawdopodobne. Jednak w przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z nich, pacjent powinien natychmiast powiadomić lekarza. Lekarz 
musi się upewnić, że pacjenci poinformują go o wszelkich niepożądanych skutkach 
ubocznych, które nastąpią po zabiegu.

OPAKOWANIE:
Każde opakowanie zawiera:
- I szklana ampułko-strzykawka o pojemności I ml - 2 igły 27G 1/ 2"
- l ulotka - 2 etykiety śledzenia dla pacjenta

SPOSÓB UTYLIZACJI:
Nie porzucać w środowisku. Zużyty produkt powinien być utylizowany jako odpad 
szpitalny.
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OPIS:
MonoDermà Fillagen to sterylny wyrób medyczny przeznaczony do iniekcji, 
wchłanialny, na bazie kwasu hialuronowego z dodatkiem łańcucha alfa-1 
polipeptydowego R kolagenu, substancji tworzących macierz pozakomórkową 
skóry właściwej, które sprzyjają przywróceniu elastyczności zagłębień skóry 
spowodowanych starzeniem się lub bliznami zanikowymi. Połączenie tych dwóch 
substancji przyczynia się również do nawilżenia i odmłodzenia skóry twarzy.

PRZEZNACZENIE:
MonoDermà Fillagen ingeruje w fizjologiczny proces starzenia się skóry, a w 
szczególności:
- wypełnia niewielkie blizny (np. blizny potrądzikowe) lub blizny pourazowe/chirurgiczne
- przywraca niedobór kwasu hialuronowego spowodowany wiekiem, poprawiając 
elastyczność skóry
- zapewnia efekt napinający i zwiększający objętość: „napina” i przeciwdziała 
zwiotczeniu skóry, dając efekt lekkiego liftingu i modelując kształt twarzy
- zwiększa objętość kości policzkowych
- modeluje linie mimiczne

SKŁAD:
Hyaluronic acid, Sodium carboxymethylcellulose, R polypeptide collagen alpha-1 
chain, Amino acids, Dipeptides, Sodium hydrogen phosphate, Sodium dihydrogen 
phosphate, Sodium chloride, Sodium hydroxide, Water.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA/OSTRZEŻENIA SPECJALNE:
Należy stosować zwyczajne środki ostrożności dotyczące iniekcji śródskórnych. Jak 
w przypadku każdego zabiegu przezskórnego, istnieje ryzyko infekcji podczas 
stosowania produktu. Podczas zabiegu może wystąpić lekkie uczucie ukłucia, które 
ustępuje w ciągu kilku minut. W obszarze poddanym zabiegowi mogą wystąpić 
reakcje powszechnie kojarzone z urazem po wstrzyknięciu, takie jak obrzęk i 
rumień, które samoistnie ustępują po kilku godzinach. Ogólnie rzecz biorąc, 
powodzenie zabiegu w zasadniczym stopniu zależy od umiejętności technicznych 
lekarza. Wszelkie zmiany lub użycie produktu w sposób inny niż wskazany w 
niniejszym dokumencie może niekorzystnie wpłynąć na jego sterylność i wydajność, 
których nie można w takim przypadku zagwarantować. Przed rozpoczęciem zabiegu 
zaleca się poinformowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do 
stosowania wyrobu, niezgodnościach oraz ewentualnych niepożądanych skutkach 
ubocznych, które mogą wystąpić. Przed iniekcją należy dokładnie zdezynfekować 
obszar poddawany zabiegowi. Wstrzykiwać powoli. Nieprzestrzeganie wskazanych 
środków ostrożności może spowodować ryzyko wycieku z igły lub z łącznika 
luer-lock. Ilość produktu do wstrzyknięcia zależy od rodzaju obszaru do skorygowania. 
Po iniekcji należy masować obszar w celu zapewnienia równomiernego 
rozprowadzenia produktu.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

Wyrób jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie resztek 
produktu. Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
Nie stosować po upływie terminu ważności. Data ważności odnosi się do 
nieotwartego i prawidłowo przechowywanego opakowania

Zawartość ampułko-strzykawki jest sterylna. Strzykawka jest zapakowana w 
szczelnie zamkniętym opakowaniu typu blister. Zewnętrzna powierzchnia 
strzykawki jest niesterylna. Miejsce wstrzyknięcia musi znajdować się na zdrowej 
skórze. Nie wstrzykiwać naczyniowo, do mięśni, ścięgien lub w celu zwiększenia 
objętości piersi. Nie mieszać wypełniacza z innymi produktami. Nie sterylizować 
ponownie. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. 
Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, z dala od źródeł ciepła. Nie 
zamrażać. Po użyciu niezwłocznie zutylizować MonoDermà Fillagen, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

SPOSÓB TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA:
Transportować i przechowywać MonoDermà Fillagen w temperaturze nie 
przekraczającej 25°C, w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepła; obchodzić 
się ostrożnie.

PRZECIWWSKAZANIA:
NIE UŻYWAĆ PRODUKTU DO INNYCH ZASTOSOWAŃ NIŻ TE WSKAZANE W 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
- Nie wstrzykiwać MonoDermà Fillagen w okolice okołooczodołowe (powieki, kurze 
łapki) i gładziznowe (czoło).
- Nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (wewnątrznaczyniowo).
- Nie przesadzać z działaniem korekcyjnym.
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej indywidualnej nadwrażliwości na produkt 
lub którykolwiek z jego składników.
- Nie stosować w przypadku autoimmunologicznej choroby naczyń tkanki łącznej 
(choroby tkanki łącznej).
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Waste sorting.
Check the provisions

of your municipality.
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