Umožňuje prvotřídní zvětšení objemu
a dlouhodobý účinek.

Nadčasová
krása
a mladistvý
vzhled

Vynikající zlepšení objemu

Dlouhodobá účinnost

Absolutní bezpečnost

dermální výplň na bázi kyseliny hyaluronové

HARD

SOFT

SOFT

SOFT

Kolmé vrásky
Vějířovité vrásky
MILD

Vrásky v okolí úst
Objem tváří

HARD

Vrásky na čele
Zvětšený nos
Nazolabiální vrásky
Brada & obličejový ovál
SOFT

Typ výrobku

SOFT

MILD

HARD

Vzhled

Průhledný bezbarvý gel
bez přímesí

Průhledný bezbarvý gel
bez přímesí

Průhledný bezbarvý gel
bez přímesí

Složení

Zasíťovaná kyselina
hyaluronová

Zasíťovaná kyselina
hyaluronová

Zasíťovaná kyselina
hyaluronová

20 mg / ml

20 mg / ml

20 mg / ml

200 方

400 方

600 方

Koncentrace

Velikost částice

Objem stříkačky

Doporučená indikace

Velkost jehly

Teplota skladování

1,0 ml

1,0 ml

1,0 ml

Povrchové partie škáry

Povrchové partie škáry
střední podkoží

Hluboké podkoží

27G TW

27G TW

27G TW

2~25 °C

2~25 °C

2~25 °C

1. Zvětšení a zachování objemu
Možnost dlouhodobého udržení objemu díky částicím kyseliny
hyaluronové jednotné velikosti s optimální viskoelasticitou.

2. Bezpečnost pacienta
Díky nízké hladině endotoxinů a nulovému zbytku BDDE je
přípravek MONALISA pro pacienta bezpečný.

3. Snadné použití
Díky ergonomicky navrženému pístu a úchopu je při vstřikování možné
rovnoměrně rozložit tlak, což umožňuje bezpečnost a přesnost zákroku.

4. Kyselina hyaluronová o vysoké čistotě
GENOSS má zaveden přísný systém péče o kvalitu prostřednictvím
přímého zapojení do celého výrobního procesu od suroviny pro výrobu
kyseliny hyaluronové až po konečný produkt.

5. Globální kontrola úrovně jakosti
V zájmu zajištění jakosti výrobku MONALISA má společnost GENOSS
plně pod kontrolou soulad s mezinárodními předpisy jakosti zahrnujícími
KGMP, ISO 13485 a ISO 9001 i jejich plnění.

Tenkostěnná jehla
Díky tenkostěnné jehle a plynulému vstřikování jsou sníženy
nepříjemné pocity během procedury.

Průřez jehlou

27G Standardní jehla

27G 27G TW
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27G Tenkostěnná jehla

Ergonomické řešení
Ergonomicky tvarovaný úchop pro přesnost, pohodlnost a bezpečnost zákroku.

Ergonomické řešení

Pohodlný úchop

Pohodlný úchop

Protiskluzová úprava

Úchop
Ergonomicky tvarovaný úchop, který pohodlně padne do rukou uživatele
a umožňuje vstřiky do různých částí obličeje.
Konkurenční výrobek

MONALISA
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Bezpečnost pacienta
Výplň obsahuje minimální množství BDDE a tím jsou sníženy alergické reakce
na minimum. Výplň je pro pacienta bezpečná.

MONALISA – test účinnosti
Standard

Výsledek

Vzhled

Průhledný a bezbarvý gel bez příměsí

Vyhovující

Obsah

18 ~ 22m g

20 .1m g

6 .5 ~7 .5

7 .18

pH

< 2ppm

Nezjištěno

< 10 .0p pm

Vyhovující

> 1.0mL

Vyhovující

Zbytek BDDE
Těžké kovy
Objem

Výzkumný ústav Genoss

* Co je to BDDE?
1,4-butandiol diglycidyl éter (BDDE) je chemické činidlo pro zesíťování přeměňující kyselinu hyaluronovou na
formu gelu. Hladina zbylého BDDE nesmí překročit 2 ppm. Zbytek BBDE byl v přípravku MONALISA tak malý,
že nešel zjistit.

Udržení objemu
Tvorba částic o vysoké hustotě a rovnoměrné velikosti v přípravku MONALISA je možná díky
technologii Hy-BRID. Doba udržení objemu před zahájením rozpouštění je minimálně 6 měsíců.

Rovnoměrná velikost a rychlost rozpouštění částic

Pokožka
Škára
Podkožní tkáň

1

Injekce přípravku do místa zákroku.

2

Přirozeně vypadající objem díky částicím
o rovnoměrné velikosti.

3

Přípravek MONALISA si zachovává
stejnou rychlost rozpouštění, které
je spolu s vylučováním z těla
postupné a přirozené.

Kyselina hyaluronová o vysoké čistotě
GENOSS má zaveden přísný systém péče o kvalitu prostřednictvím přímého
zapojení do celého výrobního procesu od suroviny pro výrobu kyseliny
hyaluronové až po konečný produkt.

Výroba kyseliny hyaluronové

Kultivace

Fermentace /
Extrakce

Kyselina hyaluronová

Purifikace

Viskoelasticita v optimálním poměru
Díky využití technologie Hy-BRID je přípravek MONALISA schopen dosáhnout
v porovnání s konkurenčními výrobky ideální viskoelasticity v zájmu většího
objemu a trvanlivosti.
Viskozita

Pružnost

* Technologie Hy-BRID
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Based on non-animal HA
Residue-free
Improved Density and elasticity
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G'' (ztrátový modul)

G' (dynamický modul)

Hy per Cross-linked
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MONALISA

Konkurenční
výrobek

1.0
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0.1

Frekvence ( Hz )

1.0

Zesítění
Kyselina
Hyaluronová

MONALISA
SOFT

MONALISA
MILD

MONALISA
HARD

O SPOLEČNOSTI:
Společnost GENOSS usiluje o postavení předního světového výrobce zdravotnických prostředků již od svého založení v roce 2004. Jako hlavní poslání si
stanovila zaměření na dodávku prostředků léčby a podporu spokojenosti
spotřebitelů a pacientů.
Díky regulované velikosti částic plniva s optimální viskoelasticitou nabízí
přípravek MONALISA vynikající zvětšení objemu s dlouhodobým výsledkem.
Díky ergonomicky tvarovanému úchopu možnost přesného, pohodlného
a bezpečného zákroku.
Dermální výplň MONALISA na bázi kyseliny hyaluronové patří mezi řešení pro
kosmetické zákroky nabízená společností GENOSS. Kyselina hyaluronová se
jako surovina pro výrobu přípravku vyrábí v zařízení osvědčené výrobní praxe
společnosti GENOSS, kde za přísně kontrolovaných podmínek slouží
k výrobě látek stupně API. Díky trojité kontrole v rámci systému péče o jakost
i výrobnímu systému je společnost GENOSS schopna vytvořit ze vstupní
suroviny finální výrobek vynikající hodnoty.
Pro zajištění kvality přípravku MONALISA společnost GENOSS důsledně plní
a dodržuje mezinárodní předpisy jakosti, a to včetně KGMP, ISO 13485 a ISO
9001. Značkou CE 1293 uvedenou na obalu přípravku se potvrzuje jeho
shoda se všemi zákonnými požadavky.

MONALISA je vyrobena ze vstupních látek té nejvyšší jakosti vyrobených v rámci
nejmodernějšího systému výroby v zařízeních odpovídajícím postupům správné praxe.
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