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Hydryalix

Hydryalix е инжектируем, стерилен, апирогенен гел, предназначен за увеличаване на 
меките тъкани. Състои се от кръстосано-свързана хиалуронова киселина от не-животински 
произход. Гелът не съдържа латекс и е вискоеластичен, прозрачен и биоразградим. Серията 
предлага пет продукта, предназначени за различни индикации и зони на приложение: 
Hydralix Gentle, Volume, Deep, Ultra Deep, Lips.

Предимства на Hydryalix 

• Предлага се на пазара от май 2013 г. с продадени досега над 25 000 спринцовки 
• Солиден профил на безопасност 
• Безопасна активна съставка с над 20 години продажби на пазара на дермалните филъри 
• Биосъвместим и биоразградим продукт  
• Предлага се на пазара в повече от 25 страни 
• СЕ сертификат 
• Хиалуронова киселина от не-животински произход 
• Ефектно попълва и уголемява зоните, в които има нужда
• Иновативна хибридна  технология Hybrid MoBi™ 
• Производствената база работи при строги условия и стандарти  ISO9001 и ISO13485 
• Дължината на инжектираните молекули хиалуронова киселина се увеличава чрез  

процеса на кръстосано свързване, използвайки BDDE (Butanediol diglycidyl ether),  
което създава нова 3D мрежа 

• Остатъчния BDDE в крайния продукт е по-малко от 2 ppm 

Kомпозиция

Натриев хиалуронат (20 mg / ml), кръстосанo свързване (BDDE <2 ppm)
Hydryalix се предлага в спринцовки по 1,25 ml с предварително напълнен гел.
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Hydryalix Gentle

Продуктът е предназначен за повърхностни линии, фини 
до умерени бръчки и леки дефекти по кожата. Mоже да 
се използва и в зоната около устата. Перфектно заличава 
фините бръчки и несъвършенства.
• Размер на гел частиците: 100-300 μm.
• Дълбочина на инжектиране: повърхностна и средна дерма.
• Съдържание на опаковката: 2 предварително напълнени 

спринцовки, всяка по 1,25 ml.
• Препоръчителен размер на иглата: 27G или 30G.

Hydryalix Volume 

Продуктът е показан за увеличаване на обема и 
възстановяване на формите на лицето. Перфектно попълва 
умерени и дълбоки бръчки. Попълва, придава обем и 
изглажда с незабавен, видим резултат.
• Размер на гел частиците: 300-500 μm.
• Дълбочина на инжектиране: субдермално  

и дълбока дерма. 
• Съдържание на опаковката: 3 предварително напълнени 

спринцовки, всяка по 1,25 ml.
• Препоръчителен размер на иглата: 25G или 27G.

Hydryalix Deep 

Продуктът е предназначен за корекция на дълбоки бръчки, 
като назолабиални и марионетни линии. Ефектно изглажда и 
лифтира третираните зони.
• Размер на гел частиците: 700-900 μm.
• Дълбочина на инжектиране: дълбока дерма.
• Съдържание на опаковката 2 предварително напълнени 

спринцовки, всяка по 1,25 ml.
• Препоръчителен размер на иглата: 25G или 27G.
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Hydryalix Ultra Deep 

Продуктът е предназначен за третиране на дълбоки 
бръчки и гънки и ремоделиране на контурите на лицето. 
Възстановява обемите, лесно моделира и поддържа 
желаната форма и естествена визия.
• Размер гел частиците: 900-1100 μm.
• Дълбочина на инжектиране: субдермално, дълбока 

дерма и периостално област.
• Съдържание на опаковката 2 предварително напълнени 

спринцовки, всяка  по 1,25 ml.
• Препоръчителен размер на иглата: 25G или 27G.

Hydryalix Lips 

Продуктът е предназначен за оформяне на контур, 
възстановяване или добавяне на обем и корекция на 
асиметрия на устните.
• Размер на гел частиците: 300-500 μm.
• Дълбочина на инжектиране: лабиална лигавица.
• Съдържание на опаковката: 2 предварително 

напълнени спринцовки, всяка по 1,25 ml.
• Препоръчителен размер на иглата: 27G или 30G.

Сила на натиск

Натиск, приложен от лекаря 
при инжектиране.

Всички материали са инжектирани при скорост 1 ml / min. 
с игла 25 G / 16 mm (вътрешен диаметър 0.31 mm)

Инжектирано количество (ml)
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Хибридна технология Hybrid MoBi™ – най-съвременната технология на Luminera за 
производството на Hydryalix! Kръстосано-свързаната линия хиауронови филъри съчетава 
свойствата и предимствата на монофазните кръстосани и бифазните филъри. 

Монофазният гел, който е хомогенно кръстосано-свързан, генерира гладък, равномерен 
гел, понижава страничните ефекти, като оток и тиндал ефект и използва по-малко BDDE за 
процеса на кръстосано свързване. Монофазният гел е 100% кръстосано-свързан. 

Бифазният гел има две фази: силно кръстосано-свързана фаза на частици от ХК (хиалуронова 
киселина) и не-кръстосана ХК фаза, в която частиците са суспендирани. Тази не-кръстосана 
фаза е необходима, за да се улесни инжектирането. 

В технологията Hybrid MoBi™, гелът е монофазен, напълно хомогенен, гладък и лесен за 
инжектиране. Гелът се разрязва на различни размери на частиците, генерирайки линия от 
диференцирани продукти, предназначени за широк спектър зони и приложения. 

Природата на частиците на гела дава възможност за моделиране на инжектирания материал 
в желаната форма в тъканта, като същевременно дава много добра плътност и кохезивност 
на продукта. Комбинацията на тези качества на филъра отличава линията Hydryalix от 
стандартните монофазни продукти, които се предлагат на пазара.

Хибридната технология MoBi ™ осигурява високо качество на продукта, 
позволява лесно инжектиране и дълготраен, стабилен резултат.

Hydryalix комбинира предимствата  
на монофазните и бифазните филъри!
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Индикациите са указани в инструкциите за употреба към всеки продукт
Hydryalix може да бъде инжектиран само от обучени специалисти

Зони на приложение 

Чело

Слепоочие

Горната част 
на носа

Назолабиални 
гънки

Ъгълчета  
на устните

Линия  
на челюстта

Брадичка
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Снимките са на реални пациенти и не са манипулирани.

Преди След

Hydryalix Gentle
Ъгълчета на устните

Hydryalix Volume
Скули

Hydryalix Deep
Назолабиални гънки

Hydryalix Ultra Deep
Назолабиални гънки

Hydryalix Lips
Горна устна
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