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Bruksanvisning

Innehåll
En steril engångsspruta med natriumhyaluronatlösning och 
engångsnål. Säker fastsättning av nålen på sprutan säkerställs av 
Luer-Lock-kopplingen på spetsen av sprutan.

Sammansättning
Varje ml innehåller:
Natriumhyaluronat 
Natriumklorid (NaCl)
Dinatriumvätefosfat (Na2HPO4 · 12H2O)
Natriumdivätefosfat (NaH2PO4 · H2O) 
Vatten för injektion

Specifikation
20 mg/ml
1.0ml

Beskrivning
Produkten är en renad viskös och transparent gel; det är en engångs-
produkt. Denna produkt är en unik stabiliserad natriumhyaluronsyra av 
icke-animaliskt ursprung.

Natriumhyaluronsyra är en naturlig polysackarid som finns i huden, 
subkutant och i bindväv, fungerande som ett viktigt strukturerande 
element, och likaså i ledvävnaden som ledvätskan. Natriumhyaluronsy-
ra är ett av få ämnen som har identisk form i alla levande organismer.

Den genomsnittliga partikelstorleksfördelningen för gel av MOLDERM 
CLASSIC är i intervallet 150-280 μm.

MOLDERM CLASSIC levereras med en 27G×1/2” nål eller 29G×1/2” nål, 
beroende på användarens behov.

Verkningssätt
MOLDERM CLASSIC har korslänkad natriumhyaluronatgel som huvud-
komponent. Som ett slags mjukvävnadsåterställande medel och filler, 
inom kirurgi, används det främst vid injektion i dermis i ansiktet och 
ytskikt av subkutan vävnad för att ta bort ansiktsrynkor, justera veck 
och spelar en viktig roll vid behandling av felpositionering av ögonlock.

Korslänkat natriumhyaluronatderivat med hög renhet är en färglös 
transparent gel. Dess långkedjiga molekyler korslänkas och bildar en 
lindad 3-D hydrofil matrisnätverkskonfiguration som tillåter näring, 
syre och hormon att passera fritt, för att skydda vävnadens vanliga 
fysiologiska funktioner. 

De flesta av de korslänkade hyaluronsyrorna kommer att brytas ned 
och absorberas av människokroppen i slutändan. Nedbrytningshastig-
heten är dock mycket långsammare än för icke-korslänkade hyaluron-
syror. Slutligen kommer de att metaboliseras till CO2 och H2O i levern 
och utsöndras ur kroppen i urinen.

Sterilisering
MOLDERM CLASSIC steriliseras med fuktig värme. Nålen steriliseras 
med hjälp av bestrålning eller etylenoxid.

Avsedd användning
MOLDERM CLASSIC används främst vid injektioner i dermis för att 
ta bort ansiktsrynkor och justera veck. Produkten kan användas för 
läppbehandling och felpositionering av ögonlock.

Avsedda användare
Produkten ska användas av en professionell läkare, plastikkirurg eller 
auktoriserad behandlare som har fått certifikatet för yrkesutbildning.

Varning
MOLDERM CLASSIC ska endast användas intradermalt eller subkutant. 
Omsterilisera inte. Omsteriliseringen kommer att resultera i minskad 
prestanda och säkerhet. Blanda inte med andra produkter.

Injicera inte intravaskulärt. Det finns en potentiell risk med proceduren 
att materialet oavsiktligt kan injiceras i blodkärlen. Detta kan i sällsynta 
fall leda till vaskulär ocklusion med övergående nedsatt syn, övergåen-
de ischemi eller till och med nekros.

Upprepad återanvändning är förbjuden. Detta är sterila injicerbara 
produkter; återanvändning kommer att öka risken för bakteriell konta-
minering och korsinfektionsrisker.

Använd inte om förpackningen är skadad. Produkten är avsedd för 
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0,039 mg 
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omedelbar användning efter att förpackningen har öppnats.

Produkten är en steril engångsprodukt. Använda sprutor, nålar och 
resterande gel ska kasseras som medicinskt avfall.

Kontraindikationer
Användningen är förbjuden på gravida kvinnor och på kvinnor som 
ammar.

Användningen är förbjuden på personer med en journal på en allvarlig 
allergisk reaktion (läkemedelsallergi eller proteinallergi).

Användningen är förbjuden på personer som är allergiska mot gram-
positiva mykoproteiner.

Produkten får inte användas i ett område där permanent fyllmedel har 
injicerats.

Produkten får inte användas i ett område som har injicerats med resor-
berbara fyllmedel 6~12 månader tidigare.

Användningen är förbjuden på patienter med avvikande koagulations-
mekanism och patienter som har fått behandlingar med trombolytiska 
medel, antikoagulantia eller PLT-koagulationshämmare inom 2 veckor.

Produkten får inte användas i ett område med en aktiv hudsjukdom, 
inflammation, infektion eller andra sjukdomar även i närliggande delar.

Försiktighetsåtgärder
Normala försiktighetsåtgärder i samband med intradermiska injek-
tioner måste iakttas. Som med alla andra procedurer av detta slag är 
implantat förknippade med risk för infektion.

Produkten får inte användas nära eller på anatomiska platser där det 
finns aktiva patologier i huden, inflammationer eller relaterade till-
stånd. Använd inte denna produkt tillsammans med andra injicerbara 
implantat.

Produkten får inte injiceras i områden där ett permanent implantat 
satts in eller på patienter som har overkliga förväntningar.

Patienterna måste informeras om att de inte får utsätta det behandla-
de området för intensiv värme (som solbad) eller extrem kyla, åtminsto-
ne tills det initiala lätta ödemet och/eller erytemet försvinner.

Det finns en potentiell risk för oavsiktlig injektion av material i blodkär-
len i dermis som kan generera vaskulär ocklusion i en terminal artär, 
med motsvarande konsekvenser.
Det finns inga rapporterade fall av en sådan händelse med denna 
produkt.

Denna produkt behöver inget hudtest och kan användas för direktin-
jektion.

Injektionsstället ska rengöras och steriliseras före injektion av denna 
produkt.

Använd inte denna produkt om injektionsstället har en hudsjukdom 
eller får annan relaterad behandling.

Under injektionsprocessen måste principen om aseptisk operation av 
kirurgisk behandling strikt följas.

För patienter som tar ett läkemedel som påverkar trombocytfunk-
tionen (t.ex. acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel), kan injektion orsaka blåmärken eller blödningsreaktioner 
på injektionsstället, varför sådana patienter kan drabbas av blåmärken 
på injektionsstället eller blödningsreaktioner vid injektion av denna 
produkt.

Denna produkt ska aldrig användas tillsammans med andra injektio-
ner.

När denna produkt används för att korrigera hudfrånslag, om den 
urkärnade huden kan sträckas till normal position, kan den uppnå en 
bra behandlingseffekt. Defekta delar som har härdat påtagligt kan 
vara svåra att rätta till. Behandlingseffekten och varaktigheten är för-
knippade med följande faktorer: egenskaperna hos den defekta delen, 
vävnadsspänningen hos den fyllda delen, det injicerade vävnadslagret, 
injektionsteknik och bibehållande av effektperioden.

Efter behandling med denna produkt finns det teoretiskt sett risk för 
en inflammatorisk reaktion på injektionsstället om laserbehandling, 



kemisk peeling eller annan liknande behandling som kan orsaka en hu-
dreaktion utförs omedelbart efter. På samma sätt, om huden inte har 
läkt efter ovanstående behandling och injiceras med denna produkt, 
finns det också en sådan potentiell risk. Patienten föreslås att inte få be-
handling med denna produkt 2 till 4 veckor innan behandlingen ovan.
Patienter som har fått ovanstående behandling bör endast få injek-
tionsbehandling av denna produkt efter att huden är helt läkt.

En böjd nål orsakad av felaktig användning bör bytas ut. Användning av 
andra typer av specifikationer för nålar än den bifogade konfiguratio-
nen kan öka smärtan eller medföra andra riskaspekter för patienterna.

Applicera en kall kompress på injektionsstället omedelbart efter injek-
tionen för att förbättra lokal svullnad, smärta och andra symtom.

Om den behandlade delen inte är tillräckligt korrigerad kan injek-
tionstillfällena ökas efter att effekten av den första behandlingen är 
stabil. I händelse av en lätt överkorrigering finns det ingen anledning 
att vidta några åtgärder, eftersom effekten tenderar att bli idealisk allt 
eftersom tiden går. Vid allvarlig överkorrigering kan hyaluronidaspre-
parat injiceras i den behandlade delen för att påskynda nedbrytningen 
av produkten.

Produktens säkerhet för gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn 
har inte testats. Vänligen vägled patienten i att kontrollera produktens 
äkthet och spara produktens spårningsinformation.

Denna produkt ska strikt användas i enlighet med kraven i pro-
duktanvändningsinstruktionerna och anvisningar från personal som 
har motsvarande kvalifikationer som en professionell läkare vid en 
medicinsk institution som formellt godkänts av staten och som har fått 
professionell utbildning från tillverkaren eller dess auktoriserade/utsed-
da institution och har fått intyg om yrkesutbildning.

Förutsebara sidoeffekter
Efter denna produktinjektion kan vissa vanliga reaktioner på injektioner 
uppstå. Dessa inkluderar erytem, svullnad, smärta, klåda, missfärgning 
eller känslighet på platsen. Den typiska läkningen är spontan och sker 
en till två dagar efter att injektionen utförts i huden, samt inom en 
vecka om den utförts i läpparna.

Sammansättningen av denna produkt är till för att utjämna det nor-
mala trycket i vävnaderna. Men eftersom trycket i vävnaderna ibland 
ändras uppåt, som vid ödem, eller nedåt, som vid uttorkning, kan en 
liten men betydande förändring inträffa (svullnad eller rynkor).

Negativa reaktioner
Dessa var svullnad och förhårdnader vid implantatpunkten, ibland 
med ödem i angränsande vävnader, ibland kan erytem, känslighet och 
mer sällan akne papler förekomma. Dessa reaktioner kan börja direkt 
efter injektionen eller efter 2~4 veckor, de har beskrivits som godartade 
till måttliga och spontant läkande inom 2 veckor. I allvarligare fall kan 
en kort oral administrering av steroider vara till hjälp. Patienter som 
har fått denna typ av reaktioner får inte behandlas igen med denna 
produkt.

Det finns en potentiell risk att produkten oavsiktligt kan injiceras i der-
misblodkärlen, vilket kan orsaka tilltäppning av de sista artärerna, med 
en ökning av karaktäristiska konsekvenser. Inga fall har rapporterats 
med denna produkt.

Alla negativa händelser måste meddelas Molderm Aesthetics eller 
direkt till INNATE.

Potentiella negativa händelser
Det finns följande rapporter om liknande produkter på marknaden:

1. Det har rapporterats att förekomsten av rodnad, svullnad, ömhet, 
smärta och induration etc. på injektionsstället efter användning av 
en sådan produkt är mindre än 0,005 % (1:20 000). Dessa reaktioner 
kan uppträda inom en kort tid efter injektion eller fördröjda till 2-4 
veckor efter injektion. Om ovanstående reaktioner är milda till mått-
liga är de självbegränsande, med en genomsnittlig varaktighet på 2 
veckor. Patienter med tydliga reaktioner lider möjligen av en infek-
tion. Att ta antibiotika eller kortvariga orala kortikosteroidläkemedel 
kan effektivt förbättra ovanstående symtom. Patienter med liknande 
reaktioner i anamnesen ska inte behandlas med denna produkt igen.

2. Följande biverkningar kan inträffa efter att en enskild patient 
använder en sådan produkt:

(1) Pigmentering vid injektionsstället, möjligen på grund av 
hemoglobinavlagringar på injektionsstället efter blödning. Sådana 



reaktioner inträffar vanligtvis efter återinjicering, med en incidens 
på mindre än 1:100 000.
(2) Enskilda patienter kan drabbas av nekros på injektionsstället, 
möjligen på grund av att produkten av misstag injicerades i ett 
blodkärl. Nekrotiska vävnader i rapporterade fall är mycket ytliga 
och alla patienter har blivit fullständigt botade utan någon kvarstå-
ende ansiktsdefekt, med en incidens på mindre än 1:100 000.
(3) Det finns också rapporter om fall med patienter som lider av 
ansiktsödem eller urtikaria men det kan inte fastställas om sådana 
symtom orsakas av injektionen av en sådan produkt eller av något 
läkemedel som patienten tagit för någon potentiell sjukdom, med 
en incidensfrekvens mindre än 1:100 000.
(4) Levande vävnad som hittas med granulom bildat på injek-
tionsstället kan botas genom att oralt ta kortikosteroidläkemedel 
under flera veckor till flera månader, med en incidens på mindre 
än 1:300 000.

3. Det högra ögat på en patient som fick en övre ansiktsinjektion 
av en sådan produkt led av tillfällig blindhet. Endast en av mer än 
nio miljoner patienter som behandlades med en sådan produkt 
upplevde detta fenomen. Incidenten kan ha orsakats av en injektion 
av en sådan produkt i retinala blodkärl runt ögonen. Patientens syn 
blev dock helt återställd.

4. En klinisk studie fann att patienter med mörkare hudton (Fitzpa-
trick hudtyp IV-VI) tenderar att ha pigmentering efter injektionen; 
sådan inflammatorisk pigmentering kommer vanligtvis att lindras 
inom 3 månader.

5. Inga allvarliga biverkningar har hittats hos patienter i avslutade 
kliniska prövningar av en sådan produkt.

Interaktioner
Produkten i kombination med andra läkemedel och apparater har 
ännu inte testats.

Hållbarhet och förvaring
Som anges på förpackningen: Använd inte efter utgångsdatum.
Förvara vid en temperatur på 5-30 °C. Får ej frysas. Undvik direkt solljus. 
Förvaras i högst två år.

Montering av nålen
För säker och okomplicerad användning av denna produkt är det 
viktigt att passa in nålen korrekt.

a) Skruva försiktigt av sprutans nålskydd.
b) Håll försiktigt nålslidan i dess smalaste del och sätt in nålen 
genom att skruva in den i Luer-Lock-gängorna tills du börjar känna 
ett mottryck.
c) Håll nålslidan säkert i dess bredaste del. Tryck och vrid 90° (ett 
kvarts varv).
d) Ta bort nålslidan.

Användning och dosering
Före behandling ska patienten informeras om indikationer, förväntad 
effekt av behandlingen samt effektduration, kontraindikationer, för-
siktighetsåtgärder, varningar och eventuella biverkningar. En diagnos 
måste göras före ingreppet för att avgöra om patienten är lämplig för 
behandling och om det är nödvändigt att använda analgesi. Vanligtvis 
behöver behandling för ansiktsrynkkorrigering ingen bedövning.

Före injektionen kan du lindra smärtan genom att använda lokalbedö-
vande salva på hudytan på injektionsstället.

Injicera denna produkt i dermis. Om den injiceras för djupt eller i 
muskellagret kan det leda till snabbare nedbrytning och kortare 
uppehållstid för denna produkt på injektionsstället. En ytlig injektion 
kan göra att injektionsstället blir vitt eller svullnar. Om hudytan blev vit 
under injektionsprocessen ska injektionen omedelbart upphöra och 
injektionsstället ska masseras tills hudfärgen återgår till det normala. 
Före injektionen trycker du på sprutan tills små droppar gel rinner ut 
från spetsen.

Använd olika injektionstekniker beroende på olika injektionsdjup och 
doser. Linjär injektionsteknik kan användas för att finkorrigera rynkor, 
men vissa tenderar att använda en kontinuerlig punktinjektionsteknik 
eller kombinerad tillämpning av en linjär injektionsteknik och punk-
tinjektion. Det rekommenderas att göra punkteringshålets sida vänd 
uppåt under injektionen, insticksdjupet bör vara föremål för standar-
den där formen på nålen kan följas men själva nålen är inte synlig från 
utsidan. Dra ut nålen långsamt under injektionen av produkten. Stoppa 
injektionen innan nålen dras ut från huden för att förhindra att pro-
dukten läcker ut från injektionsstället. Om patientens hud är mycket 



slapp, föreslås att du injicerar två gånger. Massera injektionsstället efter 
injektionen så att gelen matchar den omgivande vävnadens kontur. 
Applicera en ispåse på injektionsstället i 15 minuter omedelbart efter 
injektionen för att lindra svullnad och obehag vid injektionsstället. Om 
ovanstående symtom inte lindras, upprepa den kalla kompressen, där 
varje gång varar 5 till 15 minuter. Lång exponering för temperaturer på 
4 °C eller lägre kan resultera i köldskador på hudytan, så tiden för den 
kalla kompressen bör inte vara för lång.

Produktens användning sammanfattas enligt följande: fyller ut mått-
liga till djupa rynkor i ansiktet, veckjustering och läppförstoring samt 
läppbehandling.

Innan behandlingen påbörjas måste patientens kompatibilitetsanalys 
utföras och hennes/hans smärttröskel bedömas. Normalt behövs ingen 
bedövning för behandling av rynkor. För läppförstoring kan nervblocke-
rande anestesi appliceras. Före behandling måste patienten informeras 
om indikationerna, förväntade utfall, kontraindikationer, varningar, 
försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Platsen som ska 
behandlas måste först rengöras med en adekvat antiseptisk lösning.

En mycket ytlig injektion kan orsaka missfärgning; eller, med andra 
ord, om den underliggande huden blir vitaktig, måste injektionen 
omedelbart avbrytas och området måste masseras tills huden återgår 
till sin normala färg. Före injektion måste kolven tryckas tills en droppe 
dyker upp vid nålens ände .

Injektionstekniken med avseende på dess djup och den mängd som 
ska administreras kan variera. Den linjära gängningstekniken kan 
användas för att försiktigt lyfta upp en rynka eller ett veck, även om 
vissa föredrar en serie punktinjektioner eller en kombination av båda. 
Under injektionen rekommenderas att toppen av nålen är riktad uppåt. 
Nålens kontur måste vara synlig utan att visa själva nålen. Injicera detta 
produkttransplantat samtidigt som du långsamt drar nålen bakåt. 
Injektionen måste avbrytas omedelbart innan nålen dras ut från huden 
för att undvika att produkten spills på den injicerade platsen.

Om produkten appliceras på läpparna kan en förstärkt kontur eller en 
volymökning uppnås.

Defekter kan korrigeras helt vid varje applicering, men får inte överkor-
rigeras. Om huden är ganska lös, rekommenderas att denna produkt 
administreras i två separata appliceringar. Området som ska korrigeras 
måste sedan masseras för att passa konturen av den intilliggande 
vävnaden. För varje behandlat område rekommenderas en maximal 
dos på 2 ml per applicering. Om det behandlade området sväller direkt 
efter injektionen, applicera is på det under en kort stund. Efter den 
första behandlingen kan ytterligare injektioner av denna produkt vara 
nödvändiga för att uppnå önskad korrigering. Periodiska injektioner för 
efterbehandling kan vara nödvändiga för önskat resultat.

Anmärkning
Rätt injektionsteknik är avgörande för det slutliga resultatet av behand-
lingen. Produkttransplantatet får endast administreras av auktoriserade 
behandlare, i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Kontakta Molderm Aesthetics eller dess distributörer för mer informa-
tion om tekniker och utbildningsmöjligheter.

Sprutan, nålen och allt annat material som används måste kasseras 
omedelbart efter behandlingstillfället.

Klinisk uppföljning efter marknaden
Varje produkt innehåller ett formulär för konsumentspårning. När en 
konsument fått injektionen av produkten måste behandlare registrera 
konsumentens information och spåra produktens säkerhet och 
effektivitet. Vid behov ska bilder på konsumenten tas och registreras i 
konsumentspårningsformuläret.
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