Lifting na poziomie komórkowym

BIOSTYMULATOR TKANKOWY

BIOSTYMULATOR DO GŁĘBOKIEJ ODNOWY
I BIOREGENERACJI SKÓRY O TRÓJKIERUNKOWYM
MECHANIZMIE DZIAŁANIA

Opis substancji
Nucleofill® to sterylny, wchłanialny, apirogenny, produkt
składający się z długich łańcuchów polimerów polinukleotydów
(PDRN) pochodzenia naturalnego.
Nucleofill, dzięki właściwościom biochemicznym, poprawia
jakość skóry i skutecznie zapobiega objawom starzenia
i fotostarzenia skóry takim jak zmarszczki, utrata jędrności,
kolorytu i delikatności skóry. Z powodzeniem może być
stosowany w leczeniu blizn zanikowych. Biostymulacja przebiega
poprzez pobudzenie receptorów błonowych fibroblastów
w skórze właściwej.

Bezpieczeństwo stosowania
Nucleofill to produkt odpowiedni dla każdego rodzaju skóry,
pochodzenia naturalnego, nie zawierający substancji
o potencjale uczulającym.

BIOSTYMULATOR DO GŁĘBOKIEJ ODNOWY
I BIOREGENERACJI SKÓRY O TRÓJKIERUNKOWYM
MECHANIZMIE DZIAŁANIA
Nucleofill występuje w dwóch stężeniach (Medium 20mg/ml
i Strong 25mg/ml), w postaci przezroczystego żelu, sterylnie
zapakowany w jednorazowe strzykawki z zamknięciem LuerLock.

DZIAŁANIE LIFTINGUJĄCE
Stymulacja fibroblastów prowadzi do
wytwarzania kolagenu typu 1, elastyny.
Poprzez działanie na receptory CD 40
fibroblasty dojrzewają w miofibroblasty.
Wpływa to na działanie liftingujące
i rewitalizujące niezależnie od rodzaju skóry.

DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE
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Polimeryczne makrocząsteczki są
zdolne do natychmiastowego działania
„zmiatającego” wolne rodniki, które
wychwytywane są przez pierścienie
aromatyczne w zasadach azotowych.
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DZIAŁANIE NAWILŻAJĄCE
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„Gąbka elektrostatyczna”, czyli
wiązanie wody przez grupy hydrofilowe
pojedynczych nukleotydów prowadzące
do głębokiego nawodnienia tkanek.
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WSKAZANIA
Nucleofill jest przeznaczony do bioregeneracji skóry
twarzy, ciała, szyi, dekoltu i dłoni oraz remodelowania
skóry dla każdego niezależnie od wieku.
Rekomenduje się wykonywanie zabiegu pacjentom, którzy:
•
chcą uzyskać widoczny efekt odmłodzenia bez ingerencji
w rysy twarzy
• chcą zmniejszyć widoczność zmarszczek, bruzd oraz ujędrnić
skórę
•
są narażeni na stres oksydacyjny (zanieczyszczenie
powietrza, ekspozycja na słońce, palenie tytoniu, zła dieta)
• mają wiotką i odwodnioną skórę
• chcą przygotować skórę do zabiegów wypełniających, w celu
przedłużenia utrzymywania się ich efektu estetycznego

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
Stężenie produktu dobierane jest do indywidualnych
potrzeb pacjenta. Rekomendowana jest seria 4 zabiegów
wykonywanych co 15 do 30 dni. Zalecana jest wielopunktowa
technika podawania. Produkt jest stymulatorem, nie należy
go podawać powierzchownie. Iniekcje powinny być wykonywane
w głębokie warstwy skóry właściwej.
Podczas zabiegu można podać od 1 do 6 strzykawek.
Procedura powinna zostać poprzedzona wywiadem i badaniem
lekarskim celem kwalifikacji pacjenta do zabiegu i doboru
techniki podania. Należy używać wyłącznie sterylnych igieł,
rekomendowane są igły 30G. Bezpośrednio po podaniu
produktu należy delikatnie rozmasować okolicę jego podania.

TECHNIKA 5 PUNKTÓW
Zaleca się wprowadzanie igły prostopadle
do skóry, w głębokie warstwy skóry
właściwej i pozostawianie depozytów po
0,1-0,3 ml na punkt. Silne utkanie
limfatyczne ułatwia rozprzestrzenianie się
produktu w tych obszarach i wpływa na ogólną
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1,5 cm

poprawę kondycji skóry.
1 punkt. 2
 cm w dół od kąta zewnętrznego szpary powiekowej
na linii łączącej z kątem żuchwy
2 punkt. 1cm bocznie od skrzydełka nosa
3 punkt. 1 cm przyśrodkowo od chrząstki ucha
4 punkt. 2
 cm w dół I 1 cm przyśrodkowo od linii nakreślonej
od kąta zewnętrznego czerwieni wargowej w dół
5 punkt. 1,5 cm przyśrodkowo i w górę od kąta szczęki

TECHNIKA LINIOWA WSTECZNA
Podawanie kaniulą (25G/22G), po
0,1 – 0,2 ml na przejście, w głębokie
warstwy skóry właściwej.

1,5 cm
1 cm

TECHNIKA
MULTIINIEKCJI
Podawanie 0,1 – 0,2 ml na
punkt głęboko w tkankę podskórną.

EFEKTY ZABIEGU
PRZED

PO 4 ZABIEGACH

PRZED

PO 4 ZABIEGACH

4 zabiegi z użyciem NUCLEOFILL STRONG,
w odstępach co 15 dni.

NUCLEOFILL - Polimeryzowany żel polinukleotydowy: Nucleofill Soft, Nucleofill Medium, Nucleofill Strong.
INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS: Nucleofill jest elastycznym, jałowym, podawanym we wstrzyknięciu, apirogennym, wchłanialnym żelem zawierającym polimeryzowane polinukleotydy
(PDRN, polymerised polynucleotide) pochodzenia zwierzęcego (ryby). Dzięki hydrofilowym i polianionowym właściwościom PDRN wiążą cząsteczki wody, wypełniając przestrzenie
śródskórne, co zwiększa jędrność i nawilżenie tkanek. Nucleofill jest dostarczany w postaci bezbarwnego żelu w jałowej ampułko-strzykawce z podziałką z adapterem Luer Lock
jednorazowego użytku. SKŁAD Nucleofill Soft: Polimeryzowane polinukleotydy (PDRN) 7,5 mg/ml; 0,9% roztwór chlorku sodu w razie potrzeby Nucleofill Medium: Polimeryzowane
polinukleotydy (PDRN) 20 mg/ml; 0,9% roztwór chlorku sodu w razie potrzeby Nucleofill Strong: Polimeryzowane polinukleotydy (PDRN) 25 mg/ml; 0,9% roztwór chlorku sodu w razie
potrzeby. MECHANIZM DZIAŁANIA Dzięki właściwościom biochemicznym Nucleofill zwiększa elastyczność skóry i jest skuteczny w leczeniu efektów wynikających z procesu starzenia
i fotostarzenia się skóry, takich jak zmarszczki, utrata jędrności skóry, utrata napięcia i elastyczności oraz zanik czerwieni wargowej (utrata objętości warg). Produkt jest również skuteczny
w leczeniu zmian włóknistych, takich jak blizny. Łańcuch polinukleotydowy wiąże cząsteczki wody, zapobiega powstawaniu wolnych rodników i pełni funkcję zamiatacza rodników
hydroksylowych (OH), które kumulują się w tkankach w sytuacjach stresowych lub pod wpływem działania czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie ultrafioletowe (UV).
Działanie nawilżające i antyoksydacyjne produktu pomaga stworzyć optymalne środowisko dla wzrostu fibroblastów, a tym samym dla przywrócenia elastyczności tkanek. Różne stężenie
polinukleotydów dostępne w trzech wersjach produktu umożliwiają leczenie wielu defektów kosmetycznych. Produktu można używać w leczeniu różnych części ciała: szyi, dekoltu,
twarzy (okolica okołooczodołowa, policzki, kości policzkowe), grzbietowa powierzchnia rąk, powłoki jamy brzusznej, uda i pośladki. ZALECENIA Nucleofill należy stosować jako
tymczasowy wypełniacz w korekcji niewielkich ubytków skóry. Produkt zaleca się stosować w następujących wskazaniach: Nucleofill Soft w leczeniu bardzo płytkich linii
i powierzchownych zmarszczek oraz w leczeniu małych blizn; Nucleofill Medium w leczeniu nieco głębszych zmarszczek, tak jak powierzchowne zmarszczki wokół ust i na policzkach
oraz w leczeniu średnich blizn; Nucleofill Strong w leczeniu średnio-głębokich zmarszczek, takich jak bruzdy nosowo-wargowe i ogólnie do remodelingu większych obszarów ciała,
jak powłoki jamy brzusznej, uda i pośladki oraz w leczeniu głębokich/dużych blizn. PRZECIWWSKAZANIA Produktu Nucleofill nie należy używać do wykonywania wstrzyknięć
w okolicy okołooczodołowej (powieki, oczodół). Produktu nie należy również podawać bezpośrednio do naczyń krwionośnych lub chłonnych. Nucleofill nie należy podawać pacjentom z:
chorobami krążenia, utrzymującym się stanem zapalnym skóry, padaczką, cukrzycą, aktywnym zakażeniem wirusem opryszczki, zakażeniem, przebytymi lub obecnie utrzymującymi się
chorobami autoimmunologicznymi, ciężkimi alergiami lub utrzymującym się stanem zapalnym, znaną nadwrażliwością na składniki preparatu. Produktu Nucleofill nie należy
stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Produktu Nucleofill nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. OSTRZEŻENIA MEDYCZNE Produkt Nucleofill
należy podawać wyłącznie we wstrzyknięciu podskórnym lub śródskórnym. Nie podawać donaczyniowo. Aby upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym, należy przed
wstrzyknięciem produktu delikatnie odciągnąć tłok strzykawki. Produkt Nucleofill jest jałowy, jednorazowego użytku i nie może być ponownie sterylizowany. Nie używać ponownie.
Produkt Nucleofill należy zużyć bezpośrednio po otwarciu blistra, a zużytą strzykawkę zutylizować po wstrzyknięciu, nawet jeśli cała zawartość ampułko-strzykawki nie została podana.
Nie stosować produktu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Produktu Nucleofill nie należy podawać razem z innymi preparatami iniekcyjnymi ani mieszać z innymi
preparatami przed użyciem. Nie podawać produktu Nucleofill w miejsca, w których skóra jest zaczerwieniona, obrzęknięta lub ma widoczne przebarwienia; Nie stosować produktu
Nucleofill u pacjentów z aktywnym stanem zapalnym, zakażeniem lub gorączką. U pacjentów przyjmujących leki spowalniające krzepnięcie krwi (jak kwas acetylosalicylowy) mogą
pojawiać się wybroczyny lub nasilone krwawienie wokół miejsca wstrzyknięcia. Pacjenci otrzymujący leki przeciwzakrzepowe muszą w porozumieniu z lekarzem prowadzącym odstawić
to leczenie na co najmniej 14 dni przed podaniem produktu Nucleofill. Produkt przechowywać z dala od dostępu dzieci. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt Nucleofill należy stosować
wyłącznie zgodnie z treścią załączonej instrukcji. Nucleofill jest dostarczany w postaci bezbarwnego, przezroczystego żelu: jeśli zawartość strzykawki jest mętna lub widoczne są w niej
cząstki stałe, produktu nie należy stosować. Sytuację tę należy niezwłocznie zgłosić do Promoitalia Group SpA na adres podany poniżej. Nie używać produktu, jeśli jałowa strzykawka
lub blister, w której się ona znajduje są uszkodzone. Nie używać igieł dołączonych do opakowania, jeśli są one zgięte i/lub odkształcone, bądź też opakowanie zostało otwarte. Nie
używać niejałowych igieł. Należy stosować wszystkie zazwyczaj przestrzegane środki ostrożności związane z wykonywaniem procedur śródskórnego podawania preparatów. Jak
w każdym przypadku wstrzyknięcie produktu wiąże się z ryzykiem rozwoju zakażenia. Przed zabiegiem należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować skórę. Przez 24 godziny po zabiegu nie
należy nakładać makijażu. Nie wystawiać miejsca korekcji, przynajmniej w okresie zdrowienia, na światło słoneczne, lampy UV, skrajnie wysokie lub niskie temperatury. Wykonanie
zabiegów z użyciem lasera, peelingów chemicznych lub dermabrazji po podaniu produktu Nucleofill może skutkować rozwojem reakcji zapalnych. Dlatego też produkt Nucleofill należy
stosować wyłącznie po całkowitym ustąpieniu efektów poprzednich zabiegów. Po zużyciu strzykawki i igły mogą stanowić potencjalne zagrożenie biologiczne. Materiały te należy
odpowiednio zabezpieczyć i utylizować zgodnie z obowiązującą praktyką medyczną. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Bardzo ważne: przed zabiegiem należy poinformować pacjenta
o potencjalnych skutkach ubocznych związanych z śródskórnym podaniem preparatu, które mogą wystąpić bezpośrednio po podaniu lub później. Po podaniu produktu Nucleofill mogą
wystąpić pewne skutki uboczne związane ze wstrzyknięciem. Reakcje te obejmują: opuchliznę, która zazwyczaj ustępuje w ciągu kilku godzin i w niektórych przypadkach także
przejściowe wybroczyny, również ustępujące w ciągu kliku godzin po zabiegu. Niekiedy po zabiegu może wystąpić niewielki obrzęk, który powinien ustąpić w ciągu kilku dni. Należy
zachować szczególną ostrożność w trakcie zabiegów wykonywanych w okolicy wokół powiek, aby uniknąć rozwoju krwiaków. WAŻNE: pacjenci muszą zgłaszać reakcje niepożądane
każdego rodzaju, o ciężkim nasileniu lub nie, nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w niniejszej ulotce informacyjnej. Lekarz, w tym lekarz przepisujący właściwe leki przeznaczone do
leczenia takich reakcji, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zaistniałej sytuacji do dystrybutora i producenta produktu: Promoitalia Group SpA. PROCEDURA Bardzo ważne:
przed rozpoczęciem leczenia lekarz musi poinformować pacjenta o składzie, charakterystyce, środach ostrożności, ostrzeżeniach medycznych, przeciwwskazania i potencjalnych reakcjach
niepożądanych związanych ze stosowaniem tego produktu. Ponadto przed zabiegiem lekarz musi przeanalizować wywiad chorobowy pacjenta pod kątem przebytych zaburzeń
immunologicznych lub alergicznych, aby upewnić się, czy podanie produktu Nucleofill będzie możliwe. Lekarz musi także ocenić okolicę skóry, która zostanie poddana leczeniu, aby
upewnić się, że podanie produktu w danym miejscu będzie właściwe i korzystne dla pacjenta. Produkt Nucleofill może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników
medycznych. Aby uzyskać właściwy efekt końcowy leczenia, należy stosować prawidłową technikę iniekcji produktu. Przed podaniem preparatu miejsce leczenia należy zdezynfekować
alkoholem lub innym środkiem antyseptycznym. Produkt należy podawać z użyciem jałowej strzykawki i cienkiej igły. Do podania produktów Nucleofill Soft, Medium i Strong zaleca
się stosowanie igieł 30G Wybór igły oraz procedura wstrzyknięcia są określane przez lekarza wykonującego zabieg. Bezpośrednio po podaniu miejsce leczenia należy delikatnie
wymasować, co pozwoli na równomierne rozprowadzenie preparatu. Przed każdym zabiegiem należy dokładnie ocenić symetrię twarzy, podając identyczną ilość produktu w symetrycznie
rozłożonych punktach po lewej i prawej stronie. Bezpośrednio przed podaniem należy wyjąć strzykawkę z opakowania z blistrem, odkręcić korek strzykawki i nałożyć igłę z adapterem
Luer-Lock, nakręcając ją na podstawę końcówki strzykawki zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu zatrzymania. Bezpieczne stosowanie produktu Nucleofill wymaga
używania właściwej igły i prawidłowego połączenia igły ze strzykawką. Nieprawidłowe połączenie igły ze strzykawką może
skutkować jej odłączeniem od strzykawki w trakcie wstrzyknięcia (zob. rycina 1 i 2). Zatyczkę ochronną igły należy zdjąć
bezpośrednio przed wykonaniem wstrzyknięcia. Przed podaniem produktu należy usunąć ze strzykawki pozostałości
powietrza, naciskając tłoczek strzykawki do momentu pojawienia się kropli preparatu na końcu igły. Produkt można
podawać z wykorzystaniem różnych technik iniekcji: liniowej z wstecznym pozostawieniem preparatu, wielopunktowej,
krzyżowej i wachlarzowej. Jeśli produkt jest używany na większych obszarach skóry, można stosować techniki nieinwazyjne,
takie jak jontoforeza, elektroporacja i hydroelektroforeza. Programy leczenia należy indywidualnie dobierać do stanu skóry
Ryc. 1 Odkręcić korek
Ryc. 2 Nałożyć igłę
i potrzeb pacjenta. DAWKOWANIE Dawkowanie produktu zależy od stanu skóry pacjenta. W trakcie zabiegu nie należy
adaptera Luer-Lock
podawać więcej produktu niż stanowi objętość jednej strzykawki (1,5 ml) w jedno miejsce wstrzyknięcia. Ilość produktu
podawanego w miejsce wstrzyknięcia można łatwo kontrolować, obserwując podziałkę znajdującą się na ampułko-strzykawce. Regularne podawanie preparatu pozwala uzyskać
optymalne wyniki leczenia. Należy jednak pamiętać, że na czas utrzymywania się efektu leczenia mają wpływ różne czynniki, takie jak styl życia, aktywność fizyczna, ekspozycja na
światło słoneczne lub stosowanie lamp do opakowania, wiek i używanie właściwej techniki iniekcji. OPAKOWANIE Opakowanie produktu Nucleofill Soft, Medium i Strong zawiera:
• jałową, szklaną ampułko-strzykawkę z podziałką zawierającą 1,5 ml produktu z adapterem Luer Lock w opakowaniu typu blister. • 2 jałowe igły 30G 1/2“(CE 1936) jednorazowego użytku.
• białą plastikową podpórką montowaną na strzykawce w celu ułatwienia obsługi. • dwie samoprzylepne etykiety z numerem serii produktu; jedna do umieszczenia w dokumentacji medycznej
pacjenta i druga dla pacjenta. Procedury te są obowiązkowe, żeby ułatwić śledzenie produktu. • ulotkę informacyjną zgodną z regulacjami europejskimi, której treść należy dokładnie przeczytać
przed zastosowaniem produktu. STERYLIZACJA Zawartość strzykawek Nucleofill jest jałowa i produkowana w warunkach aseptycznych. Igły 30G x 1/2” są sterylizowane tlenkiem
etylenu. WARUNKI PRZECHOWYWANIA Sprawdzić datę ważności produktu umieszczoną na strzykawce, etykiecie lub opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dostępu
światła w temperaturze od 5°C do 25°C. Uwaga: podziałka na strzykawce nie służy do odmierzania preparatu. Umieszczono ją wyłącznie w celu kontroli wzrokowej podawanego
produktu.
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Wyłączny dystrybutor:
Croma Pharma sp. z o.o.
ul. Puławska 381
02-801 Warszawa

www.croma.pl

