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Kullanım Kılavuzu

İçerik
Sodyum hyaluronat solüsyonu ve tek kullanımlık iğne içeren steril tek 
kullanımlık şırınga. İğnenin şırıngaya güvenli bir şekilde bağlanması, 
şırınganın ucundaki Luer tipi bağlantı parçası ile sağlanır.

Bileşim
Her ml aşağıdakileri içerir:
Sodum hyaluronat
Sodyum klorit (NaCl)
Di sodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4 · 12H2O)
Sodyum dihidrojen fosfat (NaH2PO4 · H2O) 
Enjeksiyonluk su

Spesifikasyonlar 
20 mg/ml 
1.0 ml
 
Tarif
Ürün saflaştırılmış viskoz ve şeffaf bir jel olup, tek kullanımlık bir 
üründür. Bu ürün, hayvansal olmayan benzersiz, stabilize edilmiş bir 
sodyum hyaluronik asittir.

Sodyum hyaluronik asit, ciltte, deri altı ve bağ dokularında önemli bir 
yapı elemanı olarak görev yapan ve eşit olarak sinovyal doku ve sinovyal 
sıvıda bulunan doğal bir polisakkarittir. Sodyum hyaluronik asit, tüm 
canlı organizmalarda aynı forma sahip birkaç maddeden biridir.

MOLDERM STRONG jelinin ortalama parçacık büyüklüğü dağılımı 280-
500 μm aralığındadır.

MOLDERM STRONG, 26G×1/2” iğne veya 27G×1/2” iğne ile birlikte tedarik 
edilir ve bu, kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlıdır. 

Etki şekli
MOLDERM STRONG, ana bileşen olarak çapraz bağlı sodyum hiyaluro-
nat jeli alır. Bir tür yumuşak doku onarıcı ajan ve dolgu maddesi olarak 
cerrahide esas olarak yüz kırışıklıklarını gidermek, kıvrımları ayarlamak 
için yüzün dermisine ve deri altı dokusunun yüzeysel tabakasına 
enjeksiyonda kullanılır ve göz kapağının yanlış konumlandırılmasının 
tedavisinde önemli bir rol oynar.

Yüksek saflıkta sodyum hyaluronatın çapraz bağlı türevi, renksiz şeffaf 
bir jeldir. Uzun zincirli molekülleri çapraz bağlanır ve dokunun düzenli 
fizyolojik fonksiyonlarını korumak için, beslenme, oksijen ve hormonun 
serbestçe geçmesine izin veren sarmal bir 3-D hidrofilik matris ağ 
konfigürasyonunu oluşturur.

Çapraz bağlı hyaluronik asitlerin çoğu, sonunda insan vücudu tarafın-
dan parçalanacak ve emilecektir. Ancak parçalanma hızı, çapraz bağlı 
olmayan hyaluronik asitlerinkinden çok daha yavaştır. Son olarak, kara-
ciğerde CO2 ve H2O’ya metabolize olurlar ve idrarla vücuttan atılırlar.

Sterilizasyon
MOLDERM STRONG nemli ısı ile sterilize edilir. İğne, ışınlama veya etilen 
oksit kullanılarak sterilize edilir.

Kullanım amacı
MOLDERM STRONG yüzdeki kırışıklıkları gidermek ve kıvrımları ayarla-
mak için esas olarak yüzün derin dermisine ve derialtı dokusunun yü-
zeysel tabakasına yapılan enjeksiyonlarda kullanılır. Ürün, göz kapağının 
yanlış konumlandırılmasının tedavisi için kullanılabilir.

Amaçlanan kullanıcılar
Ürün, profesyonel bir doktor, plastik cerrah veya mesleki eğitim sertifi-
kası almış yetkili bir uygulayıcı tarafından kullanılmalıdır.

Uyarı
MOLDERM STRONG sadece intradermal olarak veya deri altına kullanıl-
malıdır. Tekrar sterilize etmeyin. Yeniden sterilizasyon, performansın ve 
güvenliğin azalmasına neden olacaktır. Diğer ürünlerle karıştırmayın.

Damar içine enjekte etmeyin. Prosedürde potansiyel olarak malzeme-
nin yanlışlıkla kan damarlarına enjekte edilebilmesi riski vardır. Bu, nadi-
ren, geçici görme bozukluğu, geçici iskemi ve hatta nekroz ile vasküler 
oklüzyona yol açabilir.

Tekrar tekrar kullanılması yasaktır. Bu ürün, steril enjekte edilebilir bir 
üründür; yeniden kullanım bakteriyel kontaminasyon ve çapraz enfek-
siyon risklerini artıracaktır.

20 mg
9.0 mg

0.555 mg
0.039 mg 
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Paket hasarlıysa kullanmayınız. Paket açıldıktan hemen sonra kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır.

Ürün, tek kullanımlık steril bir üründür. Kullanılmış şırıngalar, iğneler ve 
kalan jel tıbbi atık olarak atılmalıdır. 

Kontrendikasyonlar
Hamilelerde ve emziren kadınlarda kullanımı yasaktır.

Şiddetli alerjik reaksiyon (ilaç alerjisi veya protein alerjisi) kaydı olanlarda 
kullanımı yasaktır.

Gram pozitif mikoproteine alerjisi olanlarda kullanımı yasaktır.

Kalıcı dolgu maddesi ile enjekte edildiği kısımda kullanılamaz.

6~12 ay önce yeniden emilebilir dolgu maddeleri enjekte edilmiş 
kısımda kullanılamaz.

Pıhtılaşma mekanizması anormalliği olan hastalarda ve 2 hafta içinde 
trombolitik ajan, antikoagülan veya PLT pıhtılaşma inhibitörünün 
kullanıldığı tedaviyi alan hastalarda kullanımı yasaktır.

Aktif deri hastalığı, iltihap, enfeksiyon olduğu bir kısımda veya ayrıca 
yakın kısımlarda başka hastalıkların olduğu bir kısımda kullanılamaz.

Önlemler
Deri içi enjeksiyonlarla ilgili normal önlem tedbirlerine uyulmalıdır. 
Bu tür diğer prosedürlerde olduğu gibi, implantlar enfeksiyon riski ile 
ilişkilidir.

Ürün, cildin aktif patolojilerinin, iltihaplanmaların veya ilgili durumların 
bulunduğu anatomik konumlarda veya yakınlarda kullanılmamalıdır. 
Bu ürünü başka herhangi bir enjekte edilebilir implant ile birlikte 
kullanmayın.

Ürün, kalıcı bir implantın yerleştirildiği alanlara veya gerçek dışı beklen-
tileri olan hastalara enjekte edilmemelidir.

Hastalar, en azından başlangıçtaki hafif ödem ve/veya eritem kaybolana 
kadar, tedavi edilen bölgeyi yoğun ısıya (güneşlenme gibi) veya aşırı 
soğuğa maruz bırakmamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

Dermisin kan damarlarına, bir terminal arterde vasküler tıkanıklık 
oluşturabilecek olası bir kazara malzeme enjeksiyonu riski vardır ve 
buna karşılık gelen sonuçlar vardır.
Bu ürünle ilgili rapor edilmiş herhangi bir vaka bulunmamaktadır.

Bu ürün cilt testi gerektirmez ve doğrudan enjeksiyon için kullanılabilir.

Bu ürünün enjeksiyonundan önce enjeksiyon bölgesi temizlenmeli ve 
sterilize edilmelidir.

Enjeksiyon bölgesinde cilt hastalığı varsa veya ilgili başka bir tedavi 
görüyorsa bu ürünü kullanmayın.

Enjeksiyon işlemi sırasında cerrahi tedavinin aseptik olarak yapılması 
ilkesine kesinlikle uyulmalıdır.

Pıhtıgöze fonksiyonunu etkileyen bir ilaç (örneğin, aspirin ve nonsteroid 
antiinflamatuar ilaçlar) alan hastalarda enjeksiyon işlemi enjeksiyon 
bölgesinde morarma veya kanama reaksiyonuna neden olabilir, bu ne-
denle bu tür hastalar bu ürünü enjekte ederken enjeksiyon bölgesinde 
morarma veya kanama reaksiyonu yaşayabilir.

Bu ürün asla diğer enjeksiyonlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 
Bu ürün cilt çukurlaşmasını düzeltmek için kullanıldığında, çukurlu cilt 
normal pozisyona gerilebilirse, iyi bir tedavi etkisi elde edebilir. Belirgin 
şekilde sertleşmiş kusurlu kısımların düzeltilmesi zor olabilir. Tedavinin 
etkisi ve kalıcılık süresi şu faktörlerle ilişkilidir: kusurlu kısmın özellikleri, 
doldurulan kısmın doku gerilimi, enjekte edilen doku tabakası, enjek-
siyon tekniği ve etki sabit sürenin sürdürülmesi.

Bu ürünle tedaviden sonra, teorik olarak, lazer tedavisi, kimyasal cilt 
soyma veya dermal reaksiyona neden olabilecek diğer benzer tedaviler 
uygulanırsa, enjeksiyon bölgesinde inflamatuar reaksiyon riski vardır. 
Benzer şekilde, yukarıdaki tedaviden sonra cilt iyileşmediyse ve bu 
ürünle tedavi görüyorsa, ayrıca böyle bir potansiyel risk vardır. Hastanın 
yukarıdaki tedaviyi almadan 2 ile 4 hafta önce bu ürünle tedavi görme-
mesi önerilir.



Yukarıdaki tedaviyi alan hastalar, bu ürünün enjeksiyon tedavisini ancak 
cilt tamamen iyileştikten sonra almalıdır.

Yanlış işlemden kaynaklanan bükülmüş bir iğne değiştirilmelidir. Ekteki 
konfigürasyon dışında başka tip iğne spesifikasyonlarının kullanılması 
ağrıyı artırabilir veya hastalara başka riskler getirebilir.

Lokal şişlik, ağrı ve diğer semptomları iyileştirmek için ameliyattan 
hemen sonra enjeksiyon bölgesine soğuk kompres uygulayın.

Tedavi edilen kısım yeterince düzeltilmezse, ilk tedavinin etkisi stabil 
olduktan sonra enjeksiyon süreleri uzayabilir; hafif bir aşırı düzeltme 
durumunda, herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur, çünkü zaman 
geçtikçe etki ideal olma eğiliminde olacaktır; ciddi aşırı düzeltme duru-
munda, ürünün parçalanmasını hızlandırmak için tedavi edilen kısma 
hiyalüronidaz preparatı enjekte edilebilir.

Ürünün hamile kadınlar, emziren kadınlar ve çocuklar için güvenliği 
test edilmemiştir. Lütfen hastaya ürünün orijinalliğini kontrol etmesi ve 
ürünün takip bilgilerini kaydetmesi konusunda rehberlik edin.

Bu ürün, kesin surette ürün kullanım talimatlarının gerekliliklerine göre 
ve devlet tarafından resmi olarak onaylanmış bir sağlık kuruluşunda 
profesyonel bir hekimin ilgili yeterliliğine sahip olan ve üreticiden veya 
onun yetkili/belirlenmiş kuruluşundan mesleki eğitim almış olan ve 
mesleki eğitim sertifikası almış olan personelin talimatlarına göre 
kullanılmalıdır.

Öngörülebilir yan etkiler
Bu ürün enjeksiyonunu takiben, enjeksiyonlara karşı bazı yaygın 
reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunlara eritem, şişme, ağrı, kaşıntı, renk 
değişikliği veya yerinde hassasiyet dahildir. Tipik iyileşme spontandır, 
enjeksiyon deriye yapıldıktan bir veya iki gün sonra ve dudaklara yapılır-
sa bir hafta içinde meydana gelir.

Bu ürünün bileşimi, dokuların normal basıncını dengelemek içindir. 
Ancak dokuların basıncı bazen ödemlerde olduğu gibi yukarı doğru, 
bazen de dehidratasyonda olduğu gibi aşağı doğru değiştiği için küçük 
ama önemli bir değişiklik (şişme veya kırışma) meydana gelebilir. 

Ters tepkiler
Bunlar implant yerinde şişlik ve sertleşme, bazen komşu dokularda 
ödem, bazen kızarıklık, hassasiyet ve daha nadiren akne papülleri ola-
bilir. Bu reaksiyonlar enjeksiyondan hemen sonra veya 2~4 hafta sonra 
başlayabilir, iyi huylu ile orta dereceli reaksiyonlar arasında tanımlan-
mıştır ve 2 hafta içinde spontan bir şekilde iyileşir. Daha ciddi vakalarda, 
kısa bir oral steroid uygulaması yardımcı olabilir. Bu tür reaksiyonlar 
gösteren hastalar bu ürünle tekrar tedavi edilmemelidir.

Ürünün, son arterlerin tıkanmasına ve karakteristik sonuçların 
yükselmesine neden olabilecek dermis kan damarlarına yanlışlıkla 
enjekte edilme potansiyel riski vardır. Bu ürünle ilgili herhangi bir vaka 
bildirilmemiştir.

Herhangi bir olumsuz durum Molderm Aesthetics’e veya doğrudan 
INNATE’e bildirilmelidir.

Potansiyel Olumsuz Olaylar
Piyasadaki benzer ürünler hakkında aşağıdaki raporlar vardır:

1. Bu tür bir ürünü kullandıktan sonra enjeksiyon bölgesinde 
kızarıklık, şişme, hassasiyet, ağrı ve sertlik vb. görülme oranının 
%0.005’ten (1:20,000) daha az olduğu bildirilmektedir. Bu reaksiyonlar 
enjeksiyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir veya enjeksiyondan 
sonra 2-4 haftaya kadar gecikebilir. Yukarıdaki reaksiyonlar hafif ile 
orta dereceli arasında ise, ortalama 2 hafta süreyle kendi kendini 
sınırlar. Belirgin reaksiyonları olan hastalar muhtemelen  enfeksiyon 
geçirebilir. Antibiyotik veya kısa süreli oral kortikosteroid ilaçları 
almak, yukarıdaki semptomları etkili bir şekilde iyileştirebilir. Benzer 
reaksiyon öyküsü olan hastalar bu ürünle tekrar tedavi edilmemelidir.

2. Bireysel bir hasta böyle bir ürünü kullandıktan sonra aşağıdaki yan 
etkiler ortaya çıkabilir:

(1) Enjeksiyon yerinde pigmentasyon, muhtemelen kanamadan 
sonra enjeksiyon bölgesinde hemoglobin birikmesi nedeniyle. Bu 
tür reaksiyonlar genellikle yeniden enjeksiyondan sonra meydana 
gelir ve görülme oranı 1: 100,000’den daha azdır.
(2) Bireysel hastalar, muhtemelen ürün yanlışlıkla bir kan damarına 
enjekte edildiğinden enjeksiyon bölgesi nekrozu geçirebilir. Bildi-
rilen vakalarda nekrotik dokular çok yüzeyseldir ve tüm hastalar, 
1: 100,000’den daha az görülme oranıyla, herhangi bir yüz kusuru 
kalmadan tamamen iyileşmiştir.



(3) Yüz ödemi veya ürtiker şikayeti olan hastalarla ilgili raporlar da 
vardır, ancak bu semptomların bu tür bir ürünün enjeksiyonundan 
mı yoksa hastanın herhangi bir olası hastalık için aldığı herhangi 
bir ilaçtan mı kaynaklandığı belirlenememektedir ve görülme oranı 
1: 100,000’den daha azdır.
(4) Enjeksiyon yerinde oluşan granülom ile bulunan canlı doku, 
kortikosteroid ilaçların birkaç hafta ile birkaç ay boyunca ağızdan 
alınması yoluyla tedavi edilebilir ve görülme oranı 1: 300,000’den 
daha azdır.

3. Böyle bir ürün ile üst yüze enjeksiyon yapılan bir hastanın sağ 
gözünde geçici körlük meydana geldi. Böyle bir ürünle tedavi edilen 
dokuz milyondan fazla hastadan sadece biri bu durumu yaşadı. Bu 
durum, böyle bir ürünün göz çevresindeki retinal kan damarlarına 
enjeksiyonundan kaynaklanmış olabilir. Ancak hastanın görme 
kabiliyeti tamamen düzeldi.

4. Bir klinik çalışma, daha koyu cilt tonuna sahip hastaların (Fitzpa-
trick cilt tipi IV-VI) enjeksiyondan sonra pigmentasyona sahip olma 
eğiliminde olduğunu bulmuştur; bu tür iltihaplı pigmentasyon 
genellikle 3 ay içinde hafifler.

5. Bu tür bir ürünün tamamlanmış klinik denemelerinde hastalarda 
ciddi bir yan etki bulunmamıştır.

Etkileşimler
Diğer ilaçlar ve cihazlarla kombine edilen ürün henüz test edilmemiştir.

Raf ömrü ve saklama
Paket üzerinde belirtildiği gibi: son kullanma tarihinden sonra kullan-
mayınız.

5-30 °C sıcaklıkta saklayın. Dondurmayın. Doğrudan güneş ışığından 
kaçının. En fazla iki yıl süreyle saklayın.

İğnenin montajı
Bu ürünün güvenli ve sorunsuz kullanımı için iğnenin doğru şekilde 
takılması önemlidir.

a) Şırınga iğnesi kapağını dikkatlice çıkarın.
b) İğne kılıfını en dar yerinden dikkatlice tutun ve belirli bir karşı 
basınç hissetmeye başlayana kadar iğneyi Luer kilidine vidalayarak 
iğneyi takın.
c) İğne kılıfını en geniş kısmından sıkıca tutun. Basın ve 90° 
döndürün (dönüşün çeyreği kadar).
d) İğne kılıfını çıkarın.

Kullanım ve dozaj
Tedaviden önce hasta, endikasyonlar, tedavinin beklenen etkisi, etki 
süresi, kontrendikasyonlar, önlemler, uyarılar ve olası yan etkiler hak-
kında bilgilendirilmelidir. Hastanın tedaviye uygun olup olmadığının ve 
analjezi kullanımının gerekli olup olmadığının belirlenmesi için işlem 
öncesi teşhis konulmalıdır. Genellikle, yüz kırışıklık düzeltme tedavisi 
anestezi gerektirmez.

Enjeksiyondan önce, enjeksiyon bölgesinin cilt yüzeyinde lokal aneste-
zik merhem kullanmak ağrıyı uygun şekilde giderebilir.

Bu ürünü dermise enjekte edin. Çok derine veya kas tabakasına enjekte 
edilirse, bu ürünün enjeksiyon bölgesinde daha hızlı parçalanmasına ve 
daha kısa kalma süresine neden olabilir. Sığ bir enjeksiyon, enjeksiyon 
bölgesinin beyazlaşmasına veya şişmesine neden olabilir. Enjeksiyon 
işlemi sırasında cilt yüzeyi beyaza dönerse enjeksiyon hemen durdurul-
malı ve cilt rengi normale dönene kadar enjeksiyon bölgesine masaj 
yapılmalıdır. Enjeksiyondan önce, iğne ucundan küçük jel damlaları 
akana kadar şırıngayı itin.

Farklı enjeksiyon derinliklerine ve dozlarına göre farklı enjeksiyon 
teknikleri kullanın. 

Doğrusal enjeksiyon tekniği kırışıklıkları ince bir şekilde düzeltmek için 
kullanılabilir, ancak bazıları sürekli bir nokta enjeksiyon tekniğini veya 
doğrusal bir enjeksiyon tekniği ile nokta enjeksiyonunun kombine 
uygulamasını kullanma eğilimindedir.

Enjeksiyon sırasında delik tarafının yukarı bakacak şekilde yapılması 
tavsiye edilir, uç derinliği, iğnenin şeklinin görülebileceği standarda 
tabi olmalıdır, ancak iğnenin kendisi dışarıdan görünmez, ürün enjekte 
edilirken iğne yavaşça geri çekilir. Ürünün enjeksiyon bölgesinden dışarı 
sızmasını önlemek için iğne deriden çekilmeden önce enjeksiyonu 
durdurun. Hastanın cildi çok gevşekse, iki kez enjekte edilmesini önerin.

Jelin çevredeki doku konturu ile eşleşmesi için enjeksiyondan sonra 



enjeksiyon bölgesine masaj yapın. Enjeksiyon bölgesindeki şişliği ve 
rahatsızlığı hafifletmek için enjeksiyondan hemen sonra 15 dakika 
boyunca enjeksiyon bölgesine bir buz paketi uygulayın.

Yukarıdaki semptomlar hafiflemezse, her seferinde 5 ile 15 dakika 
arasında süren soğuk kompresi tekrarlayın. 4 °C veya altındaki sıcak-
lıklara uzun süre maruz kalmak cilt yüzeyinde donmalara neden olabilir, 
bu nedenle soğuk kompres süresi çok uzun olmamalıdır.

Ürünün kullanımı şu şekilde özetlenir: orta ile derin arasındaki yüz 
kırışıklıklarını doldurur, kıvrım ayarı ve dudak büyütme ve dudak 
tedavisi.

Tedaviye başlamadan önce hastanın uyum analizi ve ağrı eşiği analizi 
yapılmalıdır. Normalde kırışıklık tedavisi için anesteziye gerek yoktur. 
Dudak büyütme için sinir bloke edici anestezi uygulanabilir. Tedaviden 
önce hasta endikasyonlar, beklenen sonuçlar, karşı endikasyonlar, 
uyarılar, önlemler ve olası olumsuz reaksiyonlar hakkında bilgilendiril-
melidir. Tedavi edilecek nokta öncelikle yeterli bir antiseptik solüsyon 
ile temizlenmelidir.

Çok yüzeysel bir enjeksiyon renk bozulmasına neden olabilir; veya 
başka bir deyişle, eğer alttaki cilt beyazlaşırsa, enjeksiyon hemen 
durdurulmalı ve cilt normal rengine dönene kadar bölgeye masaj 
yapılmalı, enjeksiyondan önce, iğne ucunda bir damla görünene kadar 
piston itilmelidir.

Enjeksiyon tekniği derinliğine ve uygulanacak miktara göre değişiklik 
gösterebilir. Bazıları bir dizi noktasal enjeksiyonu veya her ikisinin bir 
kombinasyonunu tercih etse de, doğrusal teknik bir kırışıklığı veya 
kıvrımı dikkatli bir şekilde kaldırmak için kullanılabilir. Enjeksiyon 
sırasında iğnenin üst kısmının yukarı doğru yönlendirilmesi önerilir. 
İğne konturu, iğnenin kendisini göstermeden görünür olmalıdır. İğneyi 
yavaşça geriye doğru çekerken bu ürün greftini enjekte edin. Ürünün 
enjekte edilen noktaya dökülmesini önlemek için iğne deriden çekil-
meden hemen önce enjeksiyon durdurulmalıdır.

Dudaklara uygulanacaksa, belirgin bir kontur veya hacim artışı sağl-
anabilir.

Kusurlar her uygulamada tamamen düzeltilebilir ancak aşırı düzel-
tilmemelidir, eğer cilt çok gevşekse bu ürünün iki ayrı uygulamada 
uygulanması tavsiye edilir.

Düzeltilecek alan daha sonra bitişik dokunun konturuna uyacak şekilde 
masaj yapılmalıdır. Tedavi edilen her alan için, uygulama başına maksi-
mum 2 ml doz önerilir. Uygulama yapılan bölge enjeksiyondan hemen 
sonra şişerse kısa süre buz uygulayınız. İlk tedaviden sonra, istenen 
düzeltmeyi elde etmek için bu ürünün ek greftleri gerekebilir. İstenen 
sonuçlar için son rötuşlar için periyodik enjeksiyonlar gerekebilir.

Açıklama
Doğru enjeksiyon tekniği, tedavinin nihai sonucu için çok önemlidir. 
Ürün grefti, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yalnızca yetkili 
pratisyenler tarafından uygulanmalıdır.

Teknikler ve eğitim fırsatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Mol-
derm Aesthetics veya distribütörlerine danışın.

Kullanılan şırınga, iğne ve diğer tüm materyaller tedavi seansından 
hemen sonra atılmalıdır.

Pazarlama sonrası klinik takip
Her ürün bir tüketici takip formu içerir. Bir tüketici ürün enjeksiyonunu 
aldığında, uygulayıcı tüketicinin bilgilerini kaydetmeli ve ürünün 
güvenliğini ve etkinliğini izlemelidir. Gerekirse tüketicinin fotoğrafları 
çekilmeli ve tüketici takip formuna kaydedilmelidir.



Ambalaj hasarlıysa kullanmayın

Dikkat

Sıcaklık limiti

Tekrar kullanmayınız

Parti kodu

Son kullanma tarihi

Üretici

İmalat tarihi

Güneş ışığından uzak tutunuz

Tekrar sterilize etmeyin

İçerik: Bir cihaz

Kullanım talimatlarına bakınız

Buhar veya kuru ısı kullanılarak sterilize edilmiştir

Işınlama kullanılarak sterilize edilmiştir

sterilize

1

STERILE

STERILE R

LOT
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