
Re:modeling jest sterylnym, wstrzykiwalnym, wolnym od pirogenów, nieusieciowanym hydrożelem, 
zawierającym mikrosfery hydroksyapatytu, do korygowania niedoborów tkanek miękkich.
Re:modeling wykonuje się przy użyciu wysoce oczyszczonego hialuronianu sodu pochodzenia 
niezwierzęcego pochodzącego z fermentacji bakteryjnej, z niepatogennym mikroorganizmem dla 
człowieka.
Hydrożel jest lepki, przezroczysty i bezbarwny. Urządzenie jest dostarczane w ampułko-strzykawkach 
jednorazowego użytku o pojemności 2,5 ml ze złączem Luer-Lock. Pudełko zawiera dwie strzykawki, 
ulotkę z instrukcją i etykiety w celu zapewnienia identyfikowalności.

KOMPOZYCJA
Re:modeling jest nieusieciowanym hydrożelem polimerowym, zawierającym hialuronian sodu i 
hydroksyapat (do 0,01%) z glicyną i L-proliną w buforowanej niepirogennej wodzie, dostępnej w 
stężeniu hialuronianu sodu: 18 mg / ml.

PRZECIWWSKAZANIA
•Zaburzenia autoimmunologiczne wpływające na skórę.
•Zakażenia i stany zapalne (trądzik, opryszczka, zapalenie skóry itp.) In situ lub w pobliżu strefy leczenia.
•Żylaki w obszarze implantu.
•Pacjenci leczeni antykoagulantami.
•Pacjenci poddawani radioterapii lub terapii ultradźwiękowej w obszarze implantu.
•Pacjent ze znaną nadwrażliwością na kwas hialuronowy.
•Pacjenci, którzy mają tendencję do rozwoju blizn przerostowych.
• Pacjent cierpiący na nieleczoną padaczkę.
•Osoby w ciąży lub karmiące.
•Osoby z ciężką alergią w wywiadzie.
•Nie wstrzykiwać w okolice okołooczodołowe (powieki, okolice pod oczami, kurze łapki) i okolice 
glabellame.
•Nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (donaczyniowych).
•Nie stosować jednocześnie z zabiegiem laserowym, głębokimi peelingami chemicznymi lub 
dermabrazją.
•Dzieci i młodzież.
•Nie nakładaj produktu na inne tymczasowe lub stałe implanty do wstrzykiwań w tym samym 
obszarze.
•Nie wstrzykiwać produktu do gruczołu sutkowego i wewnętrznych narządów płciowych.

OPAKOWANIE
Opakowanie zawiera:
•1 fiolkę (HA) zawierającą 1,5 ml sterylnego hialuronianu sodu o dużej masie cząsteczkowej w żelu,
•1 fiolkę (AA) zawierającą 1,5 ml sterylnego roztworu aminokwasów.

ZASADA DZIAŁANIA
Sunekos 1200 służy do wstrzykiwania do tkanki skóry w celu uzupełnienia macierzy międzykomórkowej 
i zwiększenia objętości, co przyczynia się do przywrócenia nawilżenia skóry i fizjologicznej elastyczności 
tkanki skórnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Re: modelowanie należy wszczepić w odpowiednich warunkach, w odpowiednim środowisku. Aby 
leczenie zakończyło się sukcesem, lekarz musi być zaznajomiony z technikami iniekcji mezoterapii.
•Zbierz dane dotyczące historii choroby pacjenta
•Zbierz numer REF (rodzaj produktu) i numer partii urządzenia używanego w dokumentacji 
medycznej pacjenta, aby zapewnić identyfikowalność.
•Poinformuj pacjenta o wskazaniach, przeciwwskazaniach i możliwych działaniach niepożądanych
•Uzyskaj podpis pacjenta na formularzu świadomej zgody.
•Unikaj podawania aspiryny lub witaminy C w ciągu tygodnia przed zabiegiem.

OSTRZEŻENIA
•Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności.
•Nie używaj produktu, jeśli opakowanie nie jest nienaruszone, uszkodzone lub nie zostało prawidłowo 
przechowywane.
•Nie używaj produktu, jeśli wydaje się, że nie jest w normalnym stanie (patrz „Opis i skład”)
•Opakowania są jednorazowe i nie mogą być ponownie sterylizowane.
•Po otwarciu opakowania materiał należy zużyć natychmiast: resztki produktu należy usunąć.
•Nie należy stosować produktu z tej samej strzykawki u różnych pacjentów.
• Nie używaj tej samej igły do korekcji w różnych okręgach anatomicznych.
•Nie mieszaj produktu z innymi substancjami.
•Nie należy narażać produktu na działanie czwartorzędowych soli amoniowych, takich jak chlorek 
benzalkoniowy.
•Nie wstrzykiwać żadnego rodzaju leku do żelu.
•Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku, jego ponowne użycie może spowodować 
utratę sterylności i konsekwencje dla zdrowia pacjenta.

INSTRUKCJA UŻYCIA
Zdając sobie sprawę, że każdy specjalista zastosuje preferowaną przez siebie technikę, podczas 
impłantacji re:modeling wskazane jest wykonanie impłantacji zgodnie z techniką iniekcji mezoterapii 
(Wstrzyknięcie produktu trzy razy w tygodniu, tę procedurę należy wykonać dla minimum trzy 
tygodnie). Leczenie można powtórzyć po dwóch miesiącach od ostatniego wstrzyknięcia.

PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA
•Zalecany rozmiar igły: od 27G do 30G.
•Zbierz dane dotyczące historii choroby pacjenta (aktualne infekcje, zażywanie narkotyków, trwające 
leczenie dentystyczne, r, alergie itp.).
•Zbierz numer REF (rodzaj produktu) i numer partii urządzenia używanego w dokumentacji 
medycznej pacjenta, aby zapewnić identyfikowalność.
•Poinformuj pacjenta o wskazaniach, przeciwwskazaniach i możliwych działaniach niepożądanych, 
podpisie pacjenta na formularzu świadomej zgody.
•Uzyskaj podpis pacjenta na formularzu świadomej zgody.

ZNIECZULENIE
W celu ograniczenia wszelkich możliwych reakcji alergicznych re:modeling nie zawiera żadnych 
środków znieczulających.
•Oceń, czy zastosować znieczulenie miejscowe. W takim przypadku wskazane jest zastosowanie 
techniki lokalnego bloku nerwów (tronokularowa).
•U pacjentów ze zweryfikowanymi alergiami w wywiadzie oceń, czy właściwe jest zastosowanie środka 
A znieczulającego.

ZNIECZULENIE
•Dokładnie zdezynfekuj skórę środkiem dezynfekującym jodopowidon lub chlorheksydynę.
•Odkręć zabezpieczenia strzykawki


