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OPIS
Hydryalix	Gentle	Lidocaine	/	Deep	Lidocaine	/	Ultra	Deep	Lidocaine	/	Lips	Lidocaine	to	wstrzykiwany,	
jałowy,	niepirogenny	żel	przeznaczony	do	wypełniania	tkanek	miękkich.	Składa	się	z	usieciowanego	
kwasu	hialuronowego	niepochodzącego	od	zwierząt.	Żel	nie	zawiera	lateksu,	jest	lepkosprężysty,	
przezroczysty	i	ulega	biodegradacji.	Produkt	zawiera	0,3%	(obj.)	chlorowodorek	lidokainy,	którego	
zadaniem	jest	zmniejszenie	bólu	podczas	zabiegu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Hydryalix Gentle Lidocaine /Deep Lidocaine / Ultra Deep Lidocaine / Lips Lidocaine: 
2	ampułkostrzykawki	jednorazowego	użytku	po	1,25	ml
2	jednorazowe	igły	cienkościenne	rozmiarze	27G,	1/2	cala.

SKŁAD
Hialuronian	sodu	usieciowany	(20	mg/ml)
chlorowodorek	lidokainy	(3	mg/ml)
Bufor	fosforanowy,	pH	7,3

WSKAZANIA
Hydryalix Gentle Lidocaine	 jest	 wskazany	 do	 wstrzykiwania	 w	 powierzchniową	 oraz	 środkową	
warstwę	 skóry	 właściwej	 w	 celu	 korekcji	 linii	 powierzchniowych,	 drobnych	 i	 umiarkowanie	
głębokich	 zmarszczek	 oraz	 drobnych	 uszkodzeń	 skóry.	 Produkt	 może	 być	 używany	 do	 korekcji	
zmarszczek,	linii	i	bruzd	wokół	ust.
Hydryalix Deep Lidocaine jest	wskazany	do	wstrzykiwania	do	głębokiej	warstwy	skóry	właściwej	w	
celu	korekcji	głębokich	zmarszczek	i	fałdów	twarzy,	takich	jak	fałdy	nosowo-wargowe	i	zmarszczki	
marionetkowe.
Hydryalix Ultra Deep Lidocaine	jest	wskazany	do	wstrzykiwania	do	głębokich	zmarszczek	i	fałdów	
twarzy,	 takich	 jak	 fałdy	 nosowo-wargowe	 oraz	 do	 modelowania	 konturów	 twarzy.	 Należy	 go	
wstrzykiwać	do	głębokiej	warstwy	skóry	właściwej,	podskórnie	i/lub	do	obszaru	nadokostnowego.
Hydryalix Lips Lidocaine jest	wskazany	do	wstrzykiwania	do	środkowej	i	głębokiej	warstwy	skóry	
właściwej	w	celu	przywracania	konturu	i	objętości	warg.
Lidokaina	w	preparacie	zmniejsza	odczuwanie	bólu	podczas	zabiegu.
Zobacz	PRZECIWWSKAZANIA	dla	wyłączonych	obszarów	twarzy.

PRZECIWWSKAZANIA
Stosowanie	produktów	Hydryalix	Gentle	Lidocaine	/	Deep	Lidocaine	/	Ultra	Deep	Lidocaine	/	Lips	
Lidocaine	jest	przeciwwskazane:
• u	pacjentów	ze	znaną	wrażliwością	na	którykolwiek	ze	składników	produktu.
• do	iniekcji	w	naczynia	krwionośne	i	obszary	silnie	unaczynione.
• do	iniekcji	w	naskórek.
• u	pacjentów	cierpiących	na	chorobę	skóry	lub	z	nieprawidłowym	stanem	skóry.
• u	 pacjentów	 cierpiących	 na	 zakażenie	 lub	 zapalenie	 (zarówno	 ostre,	 jak	 i	 przewlekłe)	w	

miejscu	lub	w	pobliżu	miejsca	zabiegu.	
• u	pacjentów	ze	skłonnością	do	tworzenia	bliznowca,	hipertroficznych	blizn	lub	rozwijających	

stany	zapalne	skóry.
• u	pacjentów	z	osłabionym	procesem	gojenia	się	ran	z	powodu	zaburzeń	ogólnoustrojowych,	

leków	lub	niezdrowych	lub	słabo	unaczynionych	struktur	tkankowych.
• u	pacjentów	ze	wcześniejszymi	przypadkami	reakcji	anafilaktycznych	i/lub	złożonych	silnych	

alergii.
• u	pacjentów	 cierpiących	 na	 przedłużające	 się	 krwawienia	 lub	 leczenie	 tkanek	 z	 powodu	

stanu	chorobowego	lub	leków.
• do	wstrzykiwania	w	miejsca	zawierające	ciała	obce.	
• w	połączeniu	z	zabiegami	ultradźwiękowymi,	laserowymi	lub	złuszczającymi	oraz	po	takich	

zabiegach	aż	do	całkowitego	wygojenia	skóry.
• u	pacjentów	zgłaszających	się	z	opryszczką.
• u	pacjentów	z	chorobami	autoimmunologicznymi.
• u	kobiet	karmiących	piersią	lub	w	ciąży.
• u	pacjentów	poniżej	18	roku	życia.
• u	pacjentów	z	nadwrażliwością	na	 lidokainę	 lub	na	 inne	amidowe	środki	 znieczulające	o	

działaniu	lokalnym.
• u	pacjentów	ze	schorzeniami,	w	przypadku	których	lidokaina	jest	przeciwwskazana.
• u	przypadku	pacjentów	ze	stwierdzoną	nadwrażliwością	na	sterydy	lub	u	których	leczenie	

sterydowe	jest	przeciwwskazane.

Hydryalix Gentle Lidocaine	jest	też	przeciwwskazany	w	przypadku:
• wstrzykiwania	do	powiek;
• produkt	 może	 być	 wstrzykiwany	 do	 worków	 pod	 oczami	 jedynie	 przez	 dobrze	

wyszkolonych	lekarzy	doskonale	znających	fizjologię	miejsca	zabiegu.	
Hydryalix Deep Lidocaine	jest	też	przeciwwskazany	w	przypadku:

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ 
ULOTKĘ!

Celem tego dokumentu jest pokierowanie lekarza w takcie stosowania tego produktu. 
Nie ma być on punktem odniesienia dla technik operacyjnych.

Przed użyciem proszę zapoznać się z ostrzeżeniami, przeciwwskazaniami i zaleceniami.

WSTRZYKIWANY	IMPLANT	DO	TWARZY	HYDRYALIX	GENTLE	LIDOCAINE	/	
DEEP LIDOCAINE / ULTRA DEEP LIDOCAINE / LIPS LIDOCAINE

 Hydryalix Gentle Lidocaine / Deep Lidocaine /
Ultra Deep Lidocaine / Lips Lidocaine
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• wstrzykiwania	w	okolicy	oczodołu	(np.	do	powiek,	worków	pod	oczami,	zmarszczek	
przy	oczach);	

• wstrzykiwania	do	gładzizny	czoła	i	obszaru	wokół	oka;	
• wstrzykiwania	w	powierzchniową	warstwę	skóry	właściwej.

Hydryalix Ultra Deep Lidocaine	jest	przeciwwskazany	w	przypadku:
• wstrzykiwania	w	okolicy	oczodołu	(np.	do	powiek,	worków	pod	oczami,	zmarszczek	

przy	oczach);	
• wstrzykiwania	do	gładzizny	czoła	i	obszaru	wokół	oka;
• wstrzykiwania	do	warg	i	obszaru	wokół	ust;	
• wstrzykiwania	 do	 powierzchniowej	 i	 środkowej	 warstwy	 skóry	 właściwej	 oraz	 do	

zmarszczek	powierzchniowych.
Hydryalix Lips Lidocaine	jest	też	przeciwwskazany	w	przypadku:

• wstrzykiwania	w	okolicy	oczodołu	(np.	do	powiek,	worków	pod	oczami,	zmarszczek	
przy	oczach);	

• wstrzykiwania	do	gładzizny	czoła	i	obszaru	wokół	oka;
• wstrzykiwania	w	powierzchniową	warstwę	skóry	właściwej.

OSTRZEŻENIA 
• Nie	 wolno	 wstrzykiwać	 produktu	 do	 naczyń	 krwionośnych.	 Zaleca	 się	 aspirację	 przed	

wstrzyknięciem	 implantu.	 Wprowadzenie	 do	 naczyń	 krwionośnych	 może	 skutkować	
niedrożnością,	niedokrwieniem,	zawałem	oraz	martwicą	lokalnych	lub	odległych	tkanek.

• Nie	 wolno	 używać	 produktu	 w	 miejscach	 wykazujących	 reakcję	 zapalną,	 zakażenie	 lub	
nowotwór.	Leczenie	należy	wstrzymać	do	momentu	wyjaśnienia	reakcji	lub	do	momentu,	
gdy	stan	będzie	kontrolowany.

• Nie	oceniano	bezpieczeństwa	i	skuteczności	produktu	u	pacjentów,	u	których	w	wywiadzie	
stwierdzono	 wcześniejsze	 tworzenie	 się	 bliznowców	 lub	 występowanie	 choroby	 tkanki	
łącznej,	 aktywnych	 zaburzeń	 krwawienia,	 aktywnego	 zapalenia	 wątroby,	 klinicznie	
istotnych	 nieprawidłowości	 wyników	 badań	 laboratoryjnych,	 nowotworu,	 udaru/zawału	
mięśnia	sercowego	albo	stosowanie	terapii	immunosupresyjnej.

• Nie	oceniano	bezpieczeństwa	 i	 skuteczności	 produktu	u	pacjentów	 leczonych	 z	 użyciem	
innych	implantów	wypełniających.

• Produktów	nie	wolno	używać	u	pacjentów	aktualnie	leczonych	preparatami	zawierającymi	
substancje	wydłużające	krwawienie	(np.	aspiryna,	leki	przeciwzakrzepowe,	trombolityczne	
lub	przeciwzapalne),	ponieważ	może	dojść	do	nasilonego	siniaczenia	i	krwawienia.

• Bezpieczeństwo	 produktu	 u	 pacjentów	 chorujących	 na	 cukrzycę	 nie	 zostało	 poddane	
ocenie.

• Bezpieczeństwo	 wstrzykiwanego	 implantu	 Hydryalix	 przy	 jednoczesnym	 stosowaniu	
zabiegów	 skórnych,	 takich	 jak	 epilacja,	 naświetlanie	 promieniami	 UV	 lub	 laserowe,	
mechaniczne	 lub	chemiczne	zabiegi	peelingujące,	nie	zostało	poddane	ocenie	w	ramach	
kontrolowanych	badań	klinicznych.

• Nie	 wolno	 wstrzykiwać	 produktu	 do	 tkanek,	 które	 mogą	 ulec	 uszkodzeniu	 wskutek	
zwiększania	objętości	przez	wypełniacze	skóry.

• Nie	wolno	wstrzykiwać	zbyt	dużej	dawki.	Wstrzyknięcie	zbyt	dużej	dawki	może	skutkować	
mechanicznym	uszkodzeniem	tkanki.

• Kwas	hialuronowy	i	czwartorzędowe	sole	amoniowe	(np.	chlorek	benzalkoniowy)	nie	są	ze	
sobą	zgodne.	Należy	unikać	kontaktu	tych	substancji.

• Nie	 wolno	 wstrzykiwać	 produktu	 do	 blizn,	 chrząstki	 ani	 tkanek	 o	 pogorszonym	 stanie,	
zakażonych	lub	objętych	stanem	zapalnym.	Ponadto	nie	wolno	wstrzykiwać	produktu	przez	
blizny,	chrząstki	i	tkanki	o	pogorszonym	stanie,	zakażone	lub	objęte	stanem	zapalnym.

• Często	 obserwowane	 są	 pooperacyjne	 działania	 niepożądane	 związane	 ze	 stosowaniem	
wypełniaczy	 skóry.	 Niektóre	 takie	 działania	 wymagają	 zasięgnięcia	 porady	 lekarskiej	
i	 podjęcia	 leczenia	 prowadzonego	 przez	 lekarza	 opiekującego	 się	 pacjentem.	 Proszę	
zapoznać	się	z	częścią	dotyczącą	Zaleceń	dla	pacjenta.	Niektóre	niepożądane	następstwa	
mogą	wymagać	interwencji	chirurgicznej,	w	tym	drenażu	krwiaków	lub	wysięków	osocza	
oraz	usunięcia	implantu	w	przypadku	silnej	alergii,	stanów	zapalnych,	nadwrażliwości	lub	
zakażeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
• Do	użytku	wyłącznie	przez	wykwalifikowanych	lekarzy.
• Do	użytku	jednorazowego	i	wyłącznie	u	jednego	pacjenta.	Nie	jałowić	ponownie.
• Sterylne	są	tylko	zawartość	strzykawki	i	igła	
• Do	użytku	w	postaci,	w	jakiej	zostały	dostarczone.	Modyfikacje	produktu	mogą	negatywnie	

wpłynąć	na	jego	jałowości	i	działanie.
• Do	użytku	wyłącznie	w	jałowych	warunkach.
• Należy	użyć	przed	datą	ważności	wydrukowaną	na	opakowaniu.
• Nie	używać,	jeśli	opakowanie	jest	otwarte	lub	uszkodzone.
• Nie	wolno	używać,	jeśli	podejrzewa	się	uszkodzenie	przyrządu	(np.	pęknięty	lub	złamany	

cylinder	strzykawki,	otwarta	nasadka	strzykawki	lub	końcówka	tłoka).	Wyrzucić	uszkodzone	
przyrządy.

• Lekarz	 musi	 być	 zaznajomiony	 z	 produktem	 oraz	 procedurą	 i	 technikami	 wszczepiania.	
Musi	 zostać	dokonana	ocena	kliniczna	odnośnie	zastosowania	przyrządu.	We	wszystkich	
przypadkach	użytkownik	powinien	przestrzegać	dobrych	praktyk	medycznych.

• Stosować	 ostrożnie	 u	 pacjentów	 ze	wcześniejszymi	 przypadkami	 opryszczki	 lub	 leczenia	
stomatologicznego	w	niedawnej	przeszłości	lub	zakażeń.	Stosować	ostrożnie	u	pacjentów	
będących	obecnie	w	trakcie	leczenia	immunosupresyjnego.

• Stosować	ostrożnie,	w	przypadku	 iniekcji	w	okolicy	 innych	 implantowanych	wypełniaczy	
skórnych.

• Po	 zabiegach	 ultradźwiękwych,	 laserowych	 lub	 złuszczających	 odczekać	 co	 najmniej	 4	
tygodnie	przed	zastosowaniem	tego	produktu

• Wstrzykiwanie	tego	produktu	może	się	wiązać	z	łagodnym	dyskomfortem;	należy	rozważyć	
podanie	leków	znieczulających.	

 Hydryalix Gentle Lidocaine / Deep Lidocaine /
Ultra Deep Lidocaine / Lips Lidocaine
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• Podobnie	 jak	 w	 przypadku	 wszystkich	 procedur	 przezskórnych,	 wstrzykiwanie	 tego	
produktu	 wiąże	 się	 z	 ryzykiem	 zakażenia.	 Aby	 zmniejszyć	 to	 ryzyko,	 należy	 wdrożyć	
powszechne	procedury	stosowane	w	tego	rodzaju	zabiegach.

PRZECHOWYWANIE 
• Przechowywać	w	temperaturze	od	2	do	25°C,	z	dala	od	światła.
• Unikać	przedłużonego	wystawiania	na	podwyższone	temperatury.
• Nie	zamrażać.
• Datę	produkcji	można	odczytać	z	pierwszych	4	cyfr	numeru	partii:	pierwsze	3	cyfry	stanowią	

numer	seryjny	(1–366)	dnia	(w	roku),	a	czwarta	cyfra	stanowi	cyfrę	jednostki	roku.	A	zatem,	
seria	o	numerze	ABCDEF	została	wyprodukowana	w	dniu	o	numerze	ABC	w	roku	201D.

INSTRUKCJA UŻYCIA 
• Wszystkie	zużyte	przyrządy	muszą	być	traktowane	jako	potencjalne	zagrożenie	biologiczne.	

Proszę	obchodzić	 się	 i	 utylizować	 zgodnie	 ze	 standardowymi	procedurami	medycznymi	 i	
mającymi	zastosowanie	przepisami.

• Starannie	sprawdzić	wszystkie	części	pod	kątem	uszkodzenia.	Nie	używać,	jeśli	podejrzewa	
się	jakiekolwiek	defekty.	

• Produkt	ma	postać	jednorodnego,	przezroczystego	żelu.	Przed	iniekcją	sprawdzić	starannie	
żel.	Nie	używać,	jeśli	żel	wygląda	na	mętny	lub	niejednorodny.

• Należy	 pouczyć	 pacjentów,	 aby	 powstrzymali	 się	 ze	 stosowaniem	 makijażu	 w	 miejscu	
poddawanym	terapii	przez	12	godzin	przed	i	po	zabiegu.

• Mogą	 być	 wymagane	 kolejne	 zabiegi,	 aby	 uzyskać	 optymalne	 rezultaty.	 Odczekać	
przynajmniej	 siedem	 dni	 pomiędzy	 zabiegami,	 aby	 umożliwić	 skuteczną	 ocenę	 wyniku	
implantacji.

Przed rozpoczęciem stosowania
1.	 Przed	 zabiegiem,	 należy	 uzyskać	 pełną	 historię	 chorób	 pacjenta,	 a	 obszar,	 który	 ma	

być	 poddawany	 zabiegowi,	 powinien	 zostać	 w	 pełni	 oceniony.	 Pacjenci	 powinni	 zostać	
poinformowani	 o	 przeciwwskazaniach,	 ostrzeżeniach	 oraz	 o	 możliwych	 niepożądanych	
następstwach	wynikających	z	zabiegu.

2.	 Ocenić	potrzeby	pacjenta	w	zakresie	radzenia	sobie	z	bólem	i	w	razie	potrzeby	zastosować	
odpowiednią	 formę	 środków	 znieczulających.	Aby	 zmniejszyć	miejscowe	obrzęki,	można	
zastosować	lód	w	miejscu	iniekcji.

3.	 Obszar	poddawany	zabiegowi	dokładnie	umyć	wodą	z	mydłem	i	zdezynfekować	za	pomocą	
wacika	nasączonego	środkiem	dezynfekującym.

4.	 Szczególną	uwagę	należy	przywiązywać	do	oczyszczania	 i	dezynfekowania	skóry	pacjenta	
przed	zabiegiem	w	celu	zapobiegnięcia	zakażenia	bakteryjnego.

Zakładanie igły 
W	zestawie	dostępne	 są	odpowiednie	 igły	 sterylne	o	 rozmiarze	27G	 (cienkościenne).	 Zaleca	 się	
stosowanie	następujących	igieł	w	przypadku,	gdy	konieczna	jest	ich	wymiana:	
Hydryalix Gentle Lidocaine:	igły	27G,	cienkościenne	igły	27G	lub	cienkościenne	igły	30G.
Hydryalix Lips Lidocaine:	igły	27G,	cienkościenne	igły	27G
Hydryalix Deep Lidocaine / Ultra Deep Lidocaine:	igły	25G	lub	cienkościenne	igły	27G.
• Przygotować	strzykawki	i	igły	do	iniekcji	przed	zabiegiem:

1.	 Zdjąć	zatyczkę	strzykawki,	przytrzymując	strzykawkę	i	odkręcając	zatyczkę.
2.	 Mocno	trzymać	korpus	strzykawki	w	czasie	przykręcania	trzonka	igły	do	końcówki	

strzykawki.
3.	 Obrócić	igłę	w	celu	dociśnięcia.
4.	 Usunąć	nadmiar	żelu	z	powierzchni	mocowania	igły	przy	użyciu	jałowego	wacika.
5.	 Zdjąć	osłonkę	igły.
6.	 Nacisnąć	 drążek	 tłokowy,	 aby	 zapewnić	 przepływ	 żelu	 przez	 igłę	 i	 uniemożliwić	

wyciekanie	 z	 obszarów	mocowania	 igły.	 Jeśli	 igła	 jest	 zatkana	 lub	 widoczne	 jest	
wyciekanie,	wymienić	 igłę.	W	skrajnych	przypadkach,	wymienić	zarówno	 igłę,	 jak	
i	strzykawkę.

• Do	każdej	strzykawki	musi	zostać	użyta	nowa	igła	 iniekcyjna.	Nigdy	nie	wolno	używać	tej	
samej	igły	u	różnych	pacjentów.

Iniekcja żelu
• Na	technikę	wstrzykiwania	 i	objętość	wstrzykiwanego	 implantu	wpływają	różnice	między	

obszarami	oraz	różnice	w	zakresie	wielkości	ubytku	objętości.
• Wstrzymać	zabieg	niezwłocznie,	jeśli	podejrzewa	się	nakłucie	naczynia	krwionośnego.	
1.	 Wprowadzić	 igłę.	 W	 zależności	 od	 obszaru	 poddawanego	 zabiegowi	 i	 wielkości	 ubytku	

objętości	można	zastosować	technikę	wstrzykiwania	liniowego	z	wycofywaniem	igły,	serię	
wstrzyknięć	 punktowych,	 technikę	 tunelową	 lub	 kombinację	 tych	 technik.	 Wolną	 ręką	
zbadać	dotykowo	dla	potwierdzenia	wprowadzenia	igły	w	odpowiednią	warstwę	skóry.	

2.	 Powoli	wstrzykiwać	żel,	utrzymując	równomierny	nacisk	na	drążek	tłokowy.	
• Powierzchowne	 wstrzyknięcie	 lub	 odkładanie	 dużej	 ilości	 implantu	 może	 skutkować	

odbarwieniami,	guzkami	lub	niedokrwieniem	na	powierzchni	skóry.
• Unikać	iniekcji	w	bliznę	lub	przez	bliznę	i	tkankę	chrzęstną.
• Upewnić	się	(np.	za	pomocą	aspiracji	przed	iniekcją),	że	wstrzyknięcie	implantu	nie	nastąpi	

w	naczynie	krwionośne.
3.	 Problem	 ze	 znacznym	 oporem	 mechanicznym	 przeciw	 wstrzykiwaniu	 implantów	 może	

zostać	rozwiązany	za	pomocą	następujących	działań:	Po	pierwsze,	poziome	umieszczenie	
igły;	 Po	 drugie,	 iniekcja	 z	 innego	 punktu	 wejścia;	 Po	 trzecie,	 zmiana	 igły	 lub	 nawet	
strzykawki.

4.	 Blednięcie	 	 skóry	 może	 wskazywać	 iniekcję	 w	 warstwę	 powierzchniową	 skóry	 lub	 w	
naczynie	krwionośne.	W	przypadku	blednięcia	skóry,	wstrzymać	wstrzykiwanie	i	masować	
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obszar,	aż	ponownie	powróci	naturalny	kolor	skóry.	Jeśli	nie	powróci	normalny	kolor	skóry,	
iniekcja	nie	powinna	być	wznawiana	i	powinny	być	uwzględnione	działania	mające	na	celu	
rozszerzenie	naczyń	krwionośnych	lub	inne.

5.	 Wstrzymać	iniekcję	przed	wyciągnięciem	igły	ze	skóry,	aby	uniknąć	wycieku	żelu	do	warstw	
powierzchniowych	skóry.

6.	 Nie	korygować	nadmiernie.
7.	 Wyrzucić	igłę	do	odpowiedniego	pojemnika	na	niebezpieczne	odpady	biologiczne.
8.	 Powtórzyć	 zabieg,	 jeśli	 dalsza	 korekta	 jest	 konieczna,	 ale	 tylko	po	dokładnym	ocenieniu	

leczonego	obszaru	i	stanu	pacjenta.
9.	 Po	 zakończeniu	 iniekcji,	 delikatnie	 masować	 obszar	 po	 zabiegu,	 aby	 zapewnić	 równe	

rozłożenie	żelu	i	uformować	żel	do	konturu	tkanki.
10.	 Jeśli	 doszło	 do	 nadmiernej	 korekcji,	 zdecydowanie	 masować	 obszar	 aż	 do	 uzyskania	

optymalnych	rezultatów.

Zalecenia dla pacjenta
Następujące	informacje	powinny	zostać	przekazane	pacjentowi:
1.	 Pacjent	 powinien	 unikać	 aktywności	 wymagającej	 wysiłku	 oraz	 ekspozycji	 na	 światło	

słoneczne	i	lampy	opalające	lub	skrajne	warunki	pogodowe	przez	24	godziny	po	zabiegu,	
aby	zmniejszyć	zaczerwienienie,	obrzęk	i	podrażnienie.

2.	 Pacjent	 powinien	 przytrzymywać	 przy	 leczonym	 obszarze	 woreczek	 z	 lodem	 lub	 zimne	
kompresy	 przez	 krótki	 czas	 po	 zabiegu,	 aby	 zmniejszyć	 zaczerwienienie,	 obrzęk	 i	
podrażnienie.	

3.	 Jeśli	pojawią	się	guzki,	pacjent	powinien	masować	obszar,	w	którym	miał	miejsce	zabieg.
4.	 Powszechne	niepożądane	następstwa	pooperacyjne	 to	 rumień,	obrzęk	 (opuchlizna),	ból,	

tkliwość	i	swędzenie.	Reakcje	leczonego	miejsca	ustępują	zazwyczaj	w	ciągu	24–48	godzin,	
a	obrzęk	w	ciągu	tygodnia.

5.	 Do	rzadziej	występujących	działań	niepożądanych	związanych	ze	stosowaniem	wypełniaczy	
do	 skóry	 należą:	 krwiak,	 miejscowe	 nagromadzenie	 płynu	 surowiczego,	 ekstruzja,	
stwardnienie,	 zabarwienie	 skóry,	powstanie	przetoki,	 reakcja	 zapalna,	 zakażenie,	 reakcja	
alergiczna,	przemieszczenie,	trwałe	guzki,	ziarniniaki,	martwica	i	ślepota.

6.	 Pacjenci	powinni	szybko	zgłaszać	lekarzowi	prowadzącemu:
• każde	 częste	działanie	niepożądane,	 które	nie	ustępuje	w	 typowym	czasie	 lub	

które	ulega	pogorszeniu;
• jakiekolwiek	inne	niepożądane	następstwa.

 Hydryalix Gentle Lidocaine / Deep Lidocaine /
Ultra Deep Lidocaine / Lips Lidocaine

 Instrukcja użycia

PO
LS
KI
	JĘ

ZY
K




