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Instrukcje użytkowania

Treść
Strzykawka sterylna jednorazowego użytku zawierająca roztwór kwasu 
hialuronowego i igłę jednorazowego użytku. Końcówka Luer-Lock 
pozwala na bezpieczne połączenie igły i strzykawki.

Skład
Każdy ml zawiera:
Hialuronian sodu
Chlorek sodu (NaCl)
Disodu wodorofosforan dwunastowodny (Na2HPO4 · 12H2O)
Sodu diwodorofosforan jednowodny (NaH2PO4 · H2O)
Woda do wstrzykiwań 

Specyfikacje
20 mg/ml
1,0 ml

Opis
Jest to produkt w postaci oczyszczonego, lepkiego i przezroczystego 
żelu. Produkt przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku. Ni-
niejszy produkt jest jedynym ustabilizowanym kwasem hialuronowym, 
niezwierzęcego pochodzenia.

Kwas hialuronowy to naturalny polisacharyd występujący w skórze, 
w tkance podskórnej oraz tkankach łącznych, gdzie stanowi ważny 
element budulcowy. Ponadto jest obecny także w błoni maziowej i 
płynie maziowym. Kwas hialuronowy jest jedną z niewielu substancji 
posiadającą taką samą budowę we wszystkich żywych organizmach.

Średni rozkład wielkości cząstek żelu MOLDERM STRONG zawiera się w 
przedziale 280-500 μm.

MOLDERM STRONG jest dostarczany wraz z igłą 26G×1/2” lub 27G×1/2”, 
w zależności od potrzeb użytkowników.  

Sposób użycia 
Podstawowym składnikiem MOLDERM STRONG jest kwas hialuro-
nowy usieciowany w postaci żelu. Ze względu na swoje zdolności 
rekonstrukcyjne i wypełniające w obrębie tkanek miękkich, produkt 
stosowany jest głównie do wstrzykiwań do głębokich warstwy skóry 
twarzy oraz pod powierzchnię tkanki podskórnej w celu usuwania 
zmarszczek i wygładzania fałdów. Ponadto pełni ważną rolę w leczeniu 
nieprawidłowego położenia powiek. 

Usieciowana pochodna kwasu hialuronowego o wysokim stopniu 
czystości ma postać przezroczystego, bezbarwnego żelu.  Jej cząsteczki 
występujące w formie długiego łańcucha łączą się ze sobą, tworząc 
trójwymiarową wodochłonną sieć spiralną, która umożliwia swobodny 
przepływ składników odżywczych, tlenu i hormonu w celu zapewnienia 
ochrony zwyczajnych funkcji fizjologicznych tkanki. 

Większa część usieciowanych kwasów hialuronowych na koniec ulegnie 
rozpadowi i zostanie wchłonięta przez ludzkie ciało.  Jakkolwiek ich roz-
pad następuje o wiele wolniej niż w przypadku kwasów hialuronowych 
nieusieciowanych. W efekcie są metabolizowane przez wątrobę do CO2 
i H2O oraz wydalane z ciała w postaci moczu. 

Sterylizacja
MOLDERM STRONG jest sterylizowany wilgotnym ciepłem. Igła zostaje 
wysterylizowana za pomocą promieniowania lub tlenku etylenu. 

Zastosowanie
MOLDERM STRONG przeznaczony jest głównie do wstrzykiwań w skórę 
w celu usunięcia zmarszczek i wygładzenia fałd. Produkt może być 
stosowany w przypadku nieprawidłowego położenia powiek.

Użytkownicy
Produkt może być stosowany przez lekarza, chirurga plastycznego lub 
upoważnionego profesjonalistę, który uzyskał zaświadczenie o ukończe-
niu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

Ostrzeżenia
MOLDERM STRONG należy podawać jedynie śródskórnie lub 
podskórnie. Nie sterylizować ponownie. Ponowna sterylizacja obniży 
skuteczność i działania i bezpieczeństwo. Nie mieszać z innymi 
produktami. 

Nie wstrzykiwać domięśniowo. Podczas wykonywania tego typu 
procedury istnieje potencjalne ryzyko przypadkowego wstrzyknięcia 
materiału do naczyń krwionośnych.  W rzadkich przypadkach może to 
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spowodować zatkanie naczynia krwionośnego i przejściowe upośledze-
nie wzroku, przejściowy udar mózgu lub nawet martwicę. 

Zabrania się wielokrotnego stosowania. Ponowne użycie może wpłynąć 
na zwiększenie ryzyka infekcji bakteryjnej oraz zakażenia krzyżowego.

Nie stosować jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Należy użyć od razu po 
otwarciu opakowania.

Produkt jest sterylny, jednorazowego użytku. Zużyte strzykawki, igły 
oraz pozostałości żelu należy utylizować jako odpady medyczne.  

Przeciwwskazania
Stosowanie przez kobiety w ciąży i podczas karmienia jest zabronione. 
Zabrania się stosować przez osoby, u których wystąpiła poważna reakcja 
alergiczna (alergia na lekarstwa lub alergia na białka). 
Zabrania się stosowania przez osoby mające alergie na mikro białko 
gram dodatnie. 

Produktu nie należy stosować na obszar, w który wcześniej wstrzykiwa-
no stałe wypełniacze. 

Produktu nie należy stosować na obszar, w który wcześniej wstrzykiwa-
no wypełniacze o czasie wchłaniania 6-12 miesięcy. 

Zabrania się stosowania produktu przez pacjentów cierpiących na 
zaburzenia krzepnięcia krwi oraz pacjentów, którzy 2 tygodnie wcześ-
niej poddali się leczeniu przy pomocy leków trombolitycznych, leków 
przeciwzakrzepowych, inhibitorów krzepnięcia PLT. 

Produktu nie należy stosować na obszarach dotkniętych chorobą 
skórną, zapaleniem, infekcją lub innymi chorobami również w strefach 
okalających. 

Środki ostrożności
Należy przestrzegać zwyczajnych środków ostrożności związanych ze 
wstrzyknięciami śródskórnymi.  Podobnie jak każda inna procedura 
tego typu, wstrzyknięcia wiążą się z ryzykiem infekcji. 

Produktu nie należy stosować w okolicach lub na obszarach anato-
micznych dotkniętych chorobą skóry, zapaleniem lub związanymi z 
nimi stanami. Należy unikać jednoczesnego stosowania niniejszego 
produktu z innymi materiałami do iniekcji.

Produktu nie należy wstrzykiwać w obszary, w które wcześniej wstrzyk-
nięto stały wypełniacz lub pacjentom o nierealnych oczekiwaniach. 

Należy poinformować pacjentów, iż nie powinni wystawiać obszaru 
objętego zabiegiem na intensywne działanie ciepła (np. Opalanie się) 
lub ekstremalne zimno przynajmniej do chwili zniknięcia lekkiej opuch-
lizny i/lub początkowego zaczerwienienia.

Istnieje potencjalne ryzyko przypadkowego wstrzyknięcia materiału 
do naczyń krwionośnych skóry właściwej, które mogłoby spowodować 
zatkanie naczynia krwionośnego w końcowym odcinku tętnicy. 
Nie zgłoszono przypadków tego typu przy użyciu tego produktu. Ni-
niejszy produkt nie wymaga przeprowadzania testów skórnych i może 
być stosowany drogą bezpośredniej iniekcji. 

Przed wstrzyknięciem produktu należy oczyścić i wysterylizować 
miejsce iniekcji. 
Nie należy stosować tego produktu jeżeli miejsce iniekcji jest dotknięte 
chorobą skóry lub w tym miejscu stosowane jest inne związane z 
dolegliwością leczenie. 

W trakcie wstrzykiwania należy bezwzględnie przestrzegać zasad 
aseptyki stosowanych podczas wykonywania zabiegu chirurgicznego. 

W przypadku pacjentów przyjmujących lekarstwo wpływające na 
czynność płytek krwi (np. Aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne), 
wstrzyknięcie może spowodować zasinienie w miejscu wstrzyknięcia 
lub reakcje krwotoczne. W związku z tym u tych pacjentów, podczas 
wstrzykiwania mogą wystąpić zasinienia w miejscu wstrzyknięcia lub 
krwotoki. 

Produktu nie należy stosować jednocześnie z innymi materiałami do 
iniekcji.  

W przypadku stosowania produktu w celu korekty zagłębień skóry, 
jeżeli podziurawiona skóra możne zostać rozciągnięta do normalnego 
położenia, zabieg może odnieść pozytywny skutek.  Korekta wadliwych i 
wyraźnie stwardniałych części może być trudna.  Efekt zabiegu raz czas 
trwania zależą od następujących czynników: charakterystyki wadliwej 



części, napięcia tkanki wypełnionej części, warstwy wstrzykniętej tkanki, 
techniki iniekcji oraz okresu utrzymywania się efektu. 

Po zabiegu za pomocą tego produktu, teoretycznie, istnieje ryzyko 
wystąpienia reakcji zapalnej w miejscu wstrzyknięcia, jeżeli zastosowa-
no zabieg laserowy, peeling chemiczny lub inne podobne zabiegi, które 
mogą spowodować wystąpienie reakcji skórnej. Podobnie, jeżeli po 
powyższym zabiegu skóra nie zagoiła się i jest poddawana zabiegowi 
tym produktem, również istnieje takie potencjalne ryzyko. Zaleca się, 
aby w 2-4 tygodniach poprzedzających powyższy zabieg, pacjent nie 
przyjmował tego produktu. 

U pacjentów, którzy zostali poddani powyższemu zabiegowi, produkt 
można wstrzykiwać jedynie po całkowitym zagojeniu skóry. 

Należy wymienić igłę zgiętą na skutek niewłaściwego działania.  
Stosowanie innych typów igieł odmiennych od załączonej konfiguracji, 
może zwiększyć ból lub narazić pacjentów na inne ryzyka. 

Natychmiast po zabiegu przyłożyć zimny okład w miejsce wstrzyknię-
cia, aby zmniejszyć lokalny obrzęk, ból i inne objawy. 

Jeżeli nie nastąpiła znacząca poprawa obszaru objętego zabiegiem, 
istnieje możliwość wydłużenia czasu iniekcji po ustabilizowaniu się 
efektu pierwszego zabiegu; w przypadku lekkiej nadkorekcji nie ma 
konieczności podejmowania żadnych działań, gdyż wraz z upływem 
czasu efekty będą coraz lepsze; w przypadku poważnej nadkorekcji 
istnieje możliwość wstrzyknięcia w obszar objęty zabiegiem preparatu z 
hialuronidazy w celu przyspieszenia rozkładu produktu. 

Nie przeprowadzono badań mających na celu określenie bezpiec-
zeństwa stosowania produktu u kobiet w ciąży, podczas karmienia 
oraz dzieci. Prosimy o udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących 
kontroli autentyczności produktu oraz przechowywania informacji na 
temat identyfikowalności produktu. 

Niniejszy produkt należy stosować ściśle zgodnie z wymogami 
instrukcji użytkowania produktu i wytycznymi personelu, który posiada 
odpowiednią kwalifikację zawodową lekarza uzyskaną w zatwierdzo-
nej formalnie przez państwo instytucji medycznej oraz który odbył 
szkolenie zawodowe u producenta lub odpowiedniej autoryzowanego 
odpowiednika/odpowiedniej instytucji oraz uzyskał zaświadczenie o 
ukończeniu kursu  zawodowego.

Możliwe skutki uboczne
Po wstrzyknięciu produktu mogą wystąpić niektóre typowe dla wstr-
zyknięć reakcje. Należą do nich: zaczerwienienie, obrzęk, ból, swędzenie, 
przebarwienie lub wrażliwość w miejscu ukłucia.  Typowe zagojenie jest 
samoistne, następuje jeden lub dwa dni po wstrzyknięciu w skórę i w 
ciągu tygodnia, jeżeli zabieg był wykonywany na ustach. 

Skład niniejszego produktu ma na celu regulację normalnego nacisku 
tkanek. Jakkolwiek, z uwagi na to że czasami nacisk na tkanki jest 
zbyt duży np. w przypadku krwiaków, lub za mały np. w przypadku 
odwodnienia, może wystąpić mała, ale znacząca zmiana (obrzęk lub 
zmarszczka). 

Działania niepożądane
Do stwierdzonych działań niepożądanych zalicza się obrzęk i 
stwardnienie w miejscu iniekcji, czasami z obrzękami w przyległych 
tkankach, czasem mogą wystąpić zaczerwienienie, wrażliwość oraz, 
rzadziej, grudki trądzikowe. Reakcje te mogą wystąpić natychmiast po 
wstrzyknięciu lub 2-4 tygodni później. Opisywano je jako łagodne do 
umiarkowanych i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. W cięższych 
przypadkach można, przez krótki czas, podawać doustnie sterydy. U 
pacjentów, u których wystąpiły tego typu reakcje, nie należy ponownie 
podawać tego produktu. 

Istnieje potencjalne ryzyko przypadkowego wstrzyknięcia produktu do 
naczyń krwionośnych skóry. Może to spowodować zatkanie końcowych 
odcinków tętnic, co wiąże się ze wzrostem określonych konsekwencji. 
Nie zgłoszono przypadków tego typu podczas używania tego produktu.

Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać do Molderm Aesthetics 
lub bezpośrednio do INNATE.

Potencjalne działania niepożądane
Na rynku obecne są następujące raporty dotyczące podobnych 
produktów: 

1. Zgłoszono, że po użyciu produktu częstość występowania obrzęku, 
tkliwość, ból, stwardnienie itd... w miejscu iniekcji wyniosła poniżej 
0,005% (1:20.000). Reakcje te mogą wystąpić w krótkim czasie od 



wstrzyknięcia lub 2-4 tygodni później od wstrzyknięcia.  Jeżeli nasi-
lenie powyższych reakcji było lekkie do umiarkowanych, średni czas 
trwania ograniczony jest do 2 tygodni. Pojawienie się wyraźnych reak-
cji u pacjenta może być objawem infekcji. Powyższe objawy można 
skutecznie zmniejszyć poprzez podanie antybiotyków lub doustnych 
leków kortykosteroidowych. Nie należy podawać ponownie tego 
produktu u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły takie reakcje. 

2. Po zastosowaniu produktu u pojedynczych pacjentów mogą 
wystąpić następujące niepożądane zdarzenia:

(1) Przebarwienie w miejscu wstrzyknięcia, prawdopodobnie, 
ponieważ po krwawieniu hemoglobina gromadzi się w miejscu 
wstrzyknięcia.  Częstość występowania tych reakcji po ponownej 
iniekcji wynosi zazwyczaj mniej niż 1: 100.000.
(2) U pojedynczych pacjentów może wystąpić martwica w miejscu 
iniekcji, prawdopodobnie, ponieważ produkt został przypadkowo 
wstrzyknięty do naczynia krwionośnego. W przytoczonych wy-
padkach tkanki martwicze są bardzo powierzchniowe, przy czym 
wszyscy pacjenci zdrowieją całkowicie bez pozostałości w postaci 
wad twarzy. Częstość występowania tych reakcji wynosi  mniej niż 
1: 100.000.
(3) W rzadkich przypadkach zgłaszano również obrzęk twarzy lub 
pokrzywkę, jednak nie da się ustalić, czy te objawy są spowo-
dowane wstrzyknięciem tego produktu, czy też działaniem 
jakiegokolwiek innego leku przyjętego przez pacjenta z powodu 
potencjalnej choroby. Częstość występowania tej reakcji wynosi 
mniej niż 1: 100.000.
(4) Żywą tkankę obecną wraz z utworzonym ziarniakiem w miejscu 
iniekcji można wyleczyć, przyjmując doustnie, przez kilka tygodni 
lub miesięcy, leki kortykosteroidowe. Częstość występowania tej 
reakcji wynosi mniej niż 1: 300.000. 

3. W prawym oku pacjenta, któremu wstrzyknięto produkt do górnej 
części twarzy, wystąpiła tymczasowa utrata wzroku. Zjawisko to 
wystąpiło jedynie jednemu na dziewięć milionów pacjentów podda-
nych zabiegowi z użyciem tego produktu.  Przyczyną tego wypadku 
mogło być wstrzyknięcie produktu do naczyń krwionośnych siat-
kówki wokół oczu. Jakkolwiek pacjent odzyskał całkowicie wzrok. 

4. Badanie kliniczne wykazało, że po wstrzyknięciu u pacjentów o 
ciemniejszym odcieniu skóry (typ skóry Fitzpatrick IV-VI) występuje 
przebarwienie; zazwyczaj w ciągu 3 miesięcy następuje zmniejszenie 
przebarwienia zapalnego. 

5. Podczas badań klinicznych przeprowadzonych nad produktem nie 
zgłoszono żadnego poważnego działania niepożądanego. 

Interakcje
Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania 
produktu z innymi lekami lub wyrobami medycznymi.

Okres ważności i przechowywanie
Jak wskazano na opakowaniu: Nie stosować po upływie terminu 
ważności. 

Przechowywać w temperaturze 5-30 °C . Nie zamrażać.  Unikać 
bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać maksymalnie 
dwa lata. 

Montaż igły
Prawidłowy montaż igły zapewnia bezpieczne i łatwe stosowanie 
produktu. 

a) Ostrożnie odkręcić nakładkę igły strzykawki.
b) Ostrożnie chwycić osłonę igły za jej najwęższą część oraz 
włożyć w igłę zakręcając w Luer-Lock do momentu odczuwania 
przeciwciśnienia. 
c) Trzymać mocno osłonę igły od jej najszerszej strony. Nacisnąć i 
obrócić o 90 stopni (jedna czwarta obrotu). 
d) Zdjąć osłonę igły. 

Sposób użycia i dawkowanie
Przed przystąpieniem do zabiegu należy poinformować pacjenta na 
temat wskazań, oczekiwanego efektu zabiegu, jak i czasu utrzymywa-
nia się efektu, przeciwwskazań, środków ostrożności, ostrzeżeń oraz 
możliwych niepożądanych zdarzeń. Przed rozpoczęciem procedury na-
leży przeprowadzić diagnozę w celu ustalenia, czy pacjent nadaje się do 
zabiegu oraz, czy konieczne jest zastosowanie znieczulenia. Zazwyczaj, 
zabieg korekcji zmarszczek twarzy nie wymaga znieczulenia. 

Przed wykonaniem wstrzyknięcia, zastosowanie maści lokalnie znieczu-
lającej na powierzchnię skóry iniekcji może znacznie zmniejszyć ból.  



Wstrzyknąć produkt w skórę. Wstrzyknięcie zbyt głęboko lub do war-
stwy mięśni może spowodować szybszy rozkład i krótszy czas trwania 
tego produktu w miejscu iniekcji.  Wstrzyknięcie powierzchniowe może 
spowodować zabarwienie na biało lub opuchnięcie miejsca iniekcji. 
Jeżeli podczas wstrzykiwania powierzchnia skóry przybierze biały kolor, 
należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie oraz masować miejsce 
iniekcji, dopóki kolor skóry nie powróci do normalnego odcienia. Przed 
przystąpieniem do wstrzyknięcia nacisnąć strzykawkę do pojawienia się 
na końcówce małych kropel żelu. 

Stosować różne techniki iniekcji w zależności od różnych głębokości 
i wstrzykiwanych dawek preparatu. Technika iniekcji liniowej jest 
stosowana w celu drobnej korekcji zmarszczek, jednak niektórzy pre-
ferują stosowanie techniki wkłuć seryjnych lub połączenia obu technik. 
Zaleca się, aby w tracie iniekcji końcówka igły była skierowana ku górze. 
Głębokość iniekcji powinna być zgodna z zasadą, według której w trak-
cie powolnego wyjmowania igły podczas iniekcji produktu kształt igły 
może być widoczny, ale sama igła nie jest widoczna z zewnątrz.

Przerwać wstrzykiwanie przed wyjęciem igły ze skóry, aby zapobiec 
wyciekowi produktu z miejsca iniekcji.  Jeżeli skóra pacjenta jest 
bardzo zwiotczała, zaleca się dwukrotne wstrzyknięcie.  Po wykonaniu 
wstrzyknięcia masować miejsce iniekcji w celu dopasowania żelu z do 
konturu otaczających tkanek. Natychmiast po wstrzyknięciu przyłożyć 
na miejsce iniekcji, na 15 minut, okład z lodu w celu zmniejszenia 
opuchlizny i uczucia dyskomfortu w miejscu iniekcji.  Jeżeli nasilenie 
powyższych objawów nie zmniejszy się, czynność powtórzyć, za 
każdym przez 5-15 minut. Długa ekspozycja na temperatury 4 °C lub 
niższe może spowodować zamrożenie powierzchni skóry, dlatego czas 
przykładania zimnego okładu nie powinien być zbyt długi. 

Stosowanie produktu można podsumować następująco: wypełnia 
umiarkowane o głębokie zmarszczki twarzy, wygładza fałdy, powiększa 
usta i wykonuje zabiegi na ustach.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy przeprowadzić badanie kompaty-
bilności pacjenta oraz jego próg bólu. Zazwyczaj zabieg wygładzania 
zmarszczek nie wymaga znieczulenia.  W przypadku powiększenia ust 
istnieje możliwość zastosowania znieczulenia bloku nerwowego. Przed 
przystąpieniem do zabiegu należy poinformować pacjenta o wskazani-
ach, oczekiwanych efektach, przeciwwskazaniach, ostrzeżeniach, środ-
kach ostrożności i potencjalnych reakcjach niepożądanych.  Przemyć 
obszar do wstrzyknięcia odpowiednim roztworem antyseptycznym. 

Wstrzyknięcie zbyt powierzchniowe może spowodować przebarwienie; 
lub, inaczej mówiąc, jeżeli znajdująca się pod spodem skóra przybiera 
biały kolor, należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie oraz masować 
miejsce iniekcji, dopóki kolor skóry nie powróci do normalnego odcie-
nia. Przed wstrzyknięciem nacisnąć tłok, dopóki na końcówce igły nie 
pojawi się kropla. 

Technika iniekcji może różnić się w zależności od jej głębokości oraz 
ilości wstrzykiwanego preparatu.  Technikę iniekcji liniowej można 
stosować w celu ostrożnego podniesienia zmarszczki lub fałdy, chociaż 
niektórzy wolę technikę wkłuć seryjnych lub połączenie tych dwóch 
technik.  Podczas wstrzykiwania zaleca się, aby górna część igły 
była skierowana ku górze.  Kontur igły powinien być widoczny, bez 
pokazywania igły.  Wstrzyknąć materiał iniekcyjny produktu, powoli 
odciągając igłę do tyłu. Wstrzykiwanie należy przerwać tuż przed 
wyjęciem igły ze skóry, aby uniknąć wycieknięcia produktu w miejscu 
jego iniekcji.  

W przypadku stosowania na usta pozwala uzyskać lepszy kontur ust lub 
powiększenie objętości.  
Wady można całkowicie skorygować przy każdej aplikacji, jednak nie 
należy ich korygować nadmiernie. Jeżeli skóra jest zbyt zwiotczała, 
zaleca się podanie produktu w dwóch oddzielnych dawkach. 

Następnie należy masować obszar do korekcji w celu dopasowania go 
do konturu otaczającej tkanki.  Dla każdego obszaru objętego zabie-
giem maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 
wynosi 2 ml.  Jeżeli natychmiast po wstrzyknięciu wystąpi opuchnięcie 
obszaru objętego zabiegiem, przyłożyć na krótki czas rozpuszczony 
lód. Aby uzyskać pożądany efekt korekcji po pierwszym zabiegu, mogą 
okazać się potrzebne kolejne wstrzyknięcia produktu.  Aby dokonać wy-
kończeń i uzyskania pożądanych efektów, może okazać się konieczne 
okresowe poddawanie się zabiegom. 

Obserwacje
Odpowiednia technika iniekcji ma decydujący wpływ na ostateczny 
efekt zabiegu. Wstrzykiwanie produktu może być przeprowadzane 
jedynie przez autoryzowanych profesjonalistów zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawnymi i rozporządzeniami lokalnymi. 



Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

Uwaga Temperatura

Temperatura graniczna

Nie używać ponownie

Kod partii

Zużyć do dnia

Producent

Data produkcji

Trzymać z dala od światła

Nie sterylizować ponownie

Zawartość: jeden wyrób

Zapoznać się z instrukcjami użytkowania

Sterylizowany parą lub suchym ciepłem

Sterylizować za pomocą promieniowania

sterilize

1

STERILE

STERILE R

LOT

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat technik i 
możliwości szkolenia prosimy o skontaktowanie się z Molderm Aest-
hetics.

Po zakończonej sesji zabiegu należy natychmiast dokonać utylizacji 
strzykawki, igły oraz wszystkich użytych materiałów. 

Monitorowanie po sprzedaży
Wszystkie produkty zawierają moduł monitorowania konsumen-
ta. Po podaniu wstrzyknięcia konsumentowi, profesjonalista musi 
zarejestrować informacje dotyczące konsumenta oraz monitorować 
bezpieczeństwo i skuteczność produktu. W razie konieczności, należy 
wykonać konsumentowi zdjęcia oraz zarejestrować na formularzu 
monitorowania konsumenta. 

Dystrybucja:
MOLDERM AESTHETICS
Kontakt: Info@molderm.com 
Västra varvsgatan 16F
 21115 Malmö / Svezia.

INNATE SWISS
Kontakt: INNATE
info@innate.it
Viale Industria 11-13, zona C.I.P.I.A.N.
15067 Novi Ligure (AL) Włochy
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