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Op mal Oran ile Viskoelas site
Hy-BRID Teknolojisinin uygulanması, MIHO dolgusunun mevcut rakiplere kıyasla daha fazla hacim ve dayanıklılık için 
ideal viskoelas kliğe ulaşmasını sağlar.

Hy-BRID Teknolojisi
Hiper Çapraz Bağlan  
Tabanlıhayvansal olmayan HA 
Kalın sı üzerinde-ücretsiz 
Geliş rilmiş Yoğunluk ve esneklik

Elas kiyet Özelliği Viskozite Özelliği

UYGULAMA
* Türüne göre uygulama alanı, ülkeye ve doktorun bilgi birikimine bağlı 
olarak farklılık gösterebilir.

İnce kırışıklık bakımı için
, Cilt sıkılaş rmaSOFT

Orta kırışıklıklar için
doğal Hacim için MILD

Derin kırışıklıklar,çene ha ,
elmacık kemiği için doğal hacim
için  , doğal şekillendirmeHARD
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MIHO fill SOFT  ince çizgiler tedavi etmek için 
kullanılır. Yüzeysel dermis. 1 kutu 1 şırınga ve 2 

steril iğne içerir.

Şekil
Saf, şeffaf ve renksiz jel
Bileşen
Çapraz bağlı hyaluronik asit
HA Konsantrasyon
24mg/mL
Parçacık Boyutu
200μm

İğne Göstergesi
30G TW
Uygulama Alanı
Yüzeysel Dermis
Depolama Sıcaklığı
2~25°C

Kapasite
1.0 ml

MIHO dolgu MILD kullanılıryüzdeki orta 
büyüklükteki kırışıklıkları tedavi etmek için.1 kutu 

1 şırınga ve 2 steril iğne içerir.

Şekil
Saf, şeffaf ve renksiz jel
Bileşen
Çapraz bağlı hyaluronik asit
HA Konsantrasyon
24mg/mL
Parçacık Boyutu
400μm

İğne Göstergesi
28G TW
Uygulama Alanı
Yüzeysel dermis / Subcu s'in orta tabakası
Depolama Sıcaklığı
2~25°C

Kapasite
1.0 ml

MIHO fill HARD, yüzdeki orta ila derin kırışıklıkları 
tedavi etmek için kullanılır. 1 kutu 1 şırınga ve 2 

steril iğne içerir.

Şekil
saf HA şeffaf ve renksiz jel
Bileşen
Çapraz bağlı hyaluronik asit
HA Konsantrasyon
24mg/mL
Parçacık Boyutu
600μm

İğne Göstergesi
27G TW
Uygulama Alanı
Ortadan derine subcu s tabakası
Depolama Sıcaklığı
2~25°C

Kapasite
1.0 ml

Mükemmel hacim, uzun süreli etkiler
Tek tip boyutlu hyaluronik asit parçacıkları ile 
optimum viskoelastisite, uzun süreli bir hacmi 
koruyabilir.

Doğrulanmış Güvenlik
MIHO dolgusu, düşük endotoksin seviyesi ve 
temelde BDDE kalıntısı olmaması nedeniyle 
hastalarda güvenle kullanılabilir

Uygun prosedür
Ergonomik olarak tasarlanmış enjektör ve kavrama, hem 
hekimler hem de hasta için doğru ve güvenli bir tedavi 
sağlamak üzere enjeksiyon sırasında basıncın eşit dağılımına 

Uluslararası Sertikasyon
MIHO dolgu kalitesini garanti altına almak için uluslararası 
kalite yönetmeliklerini ve standartlarını karşılayan KGMP, ISO 
13485, ISO 9001 ve CE sertikalarını aldık.

İnce Duvarlı (TW) iğne
MIHO fill İnce duvarlı iğne, işlem 
sırasında hastanın rahatsızlığını 
azaltan pürüzsüz enjeksiyon sağlar

Ergonomik Tasarım
Ergonomik olarak 
tasarlanmış kulplar, 
doğru, kullanışlı ve 
güvenlitedavi. 
Kullanıcının tedavi 
alanına bağlı olarak 
çeşitli prosedür 
yöntemlerini 
uygulamasına izin verir.

Doğrulanmış Güvenlik
Alerjik reaksiyon, ödem ve diğer olumsuz yan etkiler riski, BDDE'nin (hyaluronik asidi çapraz bağlamak için kullanılan 
kimyasal madde) saptanamayacak kadar önemli ölçüde azal lmasıyla en aza indirildi.

* BDDE Nedir ?
1,4-bütandiol diglisidil eter 
(BDDE), Hyaluronik asidi jel 
formunda üreten kimyasal bir 
çapraz bağlama maddesidir. 
BDDE kalın sı 2ppm'yi 
geçmemelidir. MIIHO 
dolgusunda BDDE kalın sı 
tespit edilmemiş r.

Görünüm

İçerik

PH

BDDE kalın  miktarı

Ağır metaller

Kapasite

Saf HA Şeffaf ve Renksiz Jel 

Algılanmadı

Uzun Ömürlü Hacim
Hy-BRID teknolojisi, MIHO dolgusunda oldukça yoğun ve homojen parçacıkların üre lmesini sağlar. Çözünme süreci 
başlamadan önce hacim en az 6 ay korunur.

Düzgün Parçacık Boyutu / Çözünme Oranı

MIHO dolgusunun tedavi
bölgesine enjeksiyonu.

- Tek p parçacık boyutu.
- Doğal hacmi korur.

MIHO dolgusu aynı ayrışma
oranını korur ve zamanla
doğal olarak ayrışır ve vücu an
a lır.

Son Derece Saf Hyaluronik Asit
MIHO fill, temel hyaluronik asit malzemesinden nihai ürüne kadar tüm üre m sürecine doğrudan dahil olarak sıkı bir kalite 
kontrol sistemi ile takip eder ve uygular. Avrupa sağlık bakanlığı onaylı Son sistem steril odalarda üre m yapılmaktadır.

Hyaluronik Asit Kendi Kendine Üre m Süreci

Ye ş rme Fermantasyon / Ekstraksiyon Arıtma Hiyalüronik Asit


