Пълна линия инжекционни решения за красота
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Инжекционни решения за красота

Luminera е част от група компании, които работят над 30 години на фармацевтичния
пазар. Екипът наброява повече от 100 души, които активно се занимават с иновативни
научноизследователски и развойни дейности и с производството на обширно портфолио продукти, включително лекарства, фармацевтични препарати, медицински изделия и козметика. По-голяма част от продуктите на групата покриват европейските и
американски стандарти и са сертифицирани с CE и FDA.
Luminera e специализирана в сферата на медицинската естетика. Научноизследова
телската дейност е насочена към разработването както на иновативни, така и на водещи генерични продукти, които се отличават с премиум качество и допълнителни
конкурентни предимства. Компанията се ръководи от опитен екип от учени, с докторски степени по химия, биология и фармацевтика от водещи академични институции.

Luminera обхваща процесите по разработване, производство и маркетинг на продукти с премиум качество. В компанията се работи стриктно по най-високите регулаторни стандарти в съответствие с местните и международните директиви. Всички
продукти са произведени при условия по ISO 9001 и ISO 13485. Суровините се закупуват от лицензирани доставчици и систематично се инспектират и следят за спазването на фармакопейните и вътрешните спецификации. Безопасността на продукта
се гарантира чрез най-съвременните техники на стерилизация и строго спазване на
контрол на качеството. Всяка производствена партида се подлага на серия от тестове
за съответствие и контрол на качеството.

Основна цел е стремежът към подобрение, прогрес и иновации!

Crystalys е инжектируем дермален пълнител на основата на калциев хидроксиапатит,
предназначен да възстанови обема на лицето и естествените контури, като насърчава
генерирането и натрупването на естествен колаген – физиологичния пълнител
на меките тъкани на тялото. Благоприятните ефекти на Crystalys са незабавни и
дълготрайни. Клиничните резултати се наблюдават до 2 години в зависимост от
инжектирания обем, свойствата на кожата на пациента и възрастта.

Предимства на Crystalys
• Предлага се на пазара от септември 2011 г. с над 10 000 спринцовки,
пуснати на пазара през първите 3 години!
• Обширен клиничен опит
• Солиден профил на безопасност
• Безопасна активна съставка с над десетилетие продажби
на пазара на дермалните филъри
• Десетилетия клиничен опит, използващ калциев хидроксиапатит
при зъбни, костни и хирургически импланти
• Сертификат CE
• Биосъвместим и биоразградим
• Подпомага генерирането на естествен колаген
• Осигурява попълване на обема и лифтинг ефект

Състав
калциев хидроксиапатит (55,7%) микросфери с диаметър 25-45 микрона, глицерин,
натриева карбоксиметилцелулоза и фосфатен буфер. Crystalys се предлага в 1.25 ml
предварително напълнена спринцовка.

Морфология на микросферите
Crystalys се състои от кръгли, гладки и непорести микросфери калциев хидроксиапатит с диам. 25-45 микрона. Размерът им
позволява по-лесно преминаване на филъра
в иглата и инжектиране в третираната зона.
Диаметърът на микросферите минимизира
риска от миграция на частиците и фагоцитоза,
като осигурява равномерно разпределение и
изглаждане на повърхността. В зоната на терапия, микросферите образуват „подържащо
скеле“, което улеснява автогенния растеж на
колаген, който продължава няколко месеца.

Електронно сканирани микросфери
при x1000 увеличение

Механизъм на действие
Незабавен. Инжектираните зони са попълнени и лифтирани с изключително добър
резултат незабавно след процедурата
Дълготраен. Микросферите на калциев хидроксиапатит образуват „подържащо скеле“, което подпомага растежа на фибробластите, те на свой ред създават и депозират
нов колаген – естествен агент за попълване на зоните на дефицит на лицето. Процесът
на разграждане на калциевият хидроксиапатит е напълно естествен и в синхрон със
синтеза на неоколаген в мястото на инжектиране, осигурявайки дълготрайни и естествени резултати и с видимо освежена визия и младежко излъчване.
Фибробласти
Колаген
Crystalys

Загуба на обем
при намаляване на
колагена в кожата.

Crystalys дава
незабавен попълващ
и лифтиращ ефект.

Нарастването на
фибробластите
стимулира
неоколагенеза и
натрупване на нов
колаген.

Разграждането
на калциевият
хидроксиапатит е в
синхрон със синтеза
на неоколаген.

Натиск при инжектиране

Сила (N)

Силата, приложена от лекаря при инжектиране:

CaHa водещ конкурент
Инжектирано количество
Двата материала се инжектирани при скорост 1 ml / min. с игла 25G / 16 mm (вътрешен диаметър 0.31 mm)

Клинични данни
Данните, събрани от 218 пациенти, показват отличен профил на
безопасност и превъзходни резултати!
Постмаркетингово проучване на 218 пациенти, на които е поставен Crystalys, включва различни показатели, между които основни като безопасност, ефективност и удовлетвореност на пациента. Безопасността
е оценена на база 218 пациента за период до една година. Ефективността се оценява на подгрупа от
73 пациенти за период до 6 месеца. Медицинските файлове са ретроспективно анализирани и фотографиите "след терапията" са получени и отчетени от обучен практикуващ с помощта на валидирани клинични скали (Scale Rating Lemperle (LRS) и Скала за глобално естетическо подобрение (Global Aesthetic
Improvement Scale, GAIS). Подгрупа от 87 пациенти попълни и въпросник за удовлетвореност.

Въпросник за удовлетвореност на пациента

Доволен съм
от терапията

Бих повторил
терапията

Препоръчвам
тази терапия

Терапията
е полезна

Чувствам се
по-атрактивен

Харесвам
Терапията
визията си
отговори на
след терапията очакванията ми

1) Силно несъгласие. 2) Несъгласие. 3) Неутрално. 4) Съгласие. 5) Силно съгласие.

Подобрение на визията на пациентите
ЗНАЧИТЕЛНО
ПОДОБРЕНО
СЪСТОЯНИЕ

ПОДОБРЕНО
СЪСТОЯНИЕ

БЕЗ ПРОМЯНА

*GAIS

Резултати след терапия
Назолабиални бръчки
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ДОБЪР РЕЗУЛТАТ
БЕЗ ПРОМЯНА
НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН
РЕЗУЛТАТ

Скули

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ДОБЪР РЕЗУЛТАТ

БЕЗ ПРОМЯНА

Ъгълчета на устни

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ДОБЪР РЕЗУЛТАТ
БЕЗ ПРОМЯНА

*LRS

Честота на неблагоприятни явления
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Рапортуваните неблагоприятни явления са типични реакции към инжектиране, никой
от тях не в резултат на филъра. Няма съобщени случаи за сърбеж, грануломи, възли,
хематоми, алергични реакции, ерозия, некроза или инфекции.

Зони на терапия
• Вежди
• Горна част на носа
• Слепоочие
• Бузи
• Скули
• Назолабиални гънки
• Ъгълчета на устните
• Марионетни линии
• Линия на челюстта
• Брадичка

Преди

След
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