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AΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Teosyal - Κλινική μελέτη για την ασφάλεια,  
διάρκεια και αποτελεσματικότητα

Ι. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά

4 Μελέτη που αξιολογεί την ασφάλεια του Teosyal  
στη διόρθωση των ρινοπαρειακών ρυτίδων

•  Η πρώτη κλινική μελέτη εκτίμησης δερματικών φλεγμονών μετά 
τη χρήση εμφυτεύματος HA.

• Η εργασία βασίστηκε σε κλινικές και αντικειμενικές μετρήσεις

Source: Clinical trial - Objective and Subjective Measurements of Cutaneous Inflammation 
after a Novel Hyaluronic Acid Injections
By Pr Harryono Judodihardjo – Published by the Dermatologic Surgery Magazine

3 Πλεονεκτήματα του Teosyal  
σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια

Πολύ αποτελεσματικό εμφύτευμα και με μεγάλη διάρκεια:
•  Μία από τις μεγαλύτερες περιεκτικότητες (25mg/g) διασταυρω-

μένου υαλουρονικού οξέος της αγοράς.
•  Μονοφασικό τζελ.
•  Ιδανική ελαστικότητα και συνεκτικότητα.
•  Μικρότερη ευαισθησία και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ε-

λεύθερες ρίζες.
•  Μεγάλη προσδοκώμενη διάρκεια παραμονής του υλικού στο 

χόριο.
•  Πολύ ανθεκτικό στη διάσπαση.

8 Μέθοδος επεξεργασίας  
του Teosyal

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ: 

Αγνότητα των πρώτων υλών, 
φυσικό-χημικά 
χαρακτηριστικά 

↓
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ: 

Επεξεργασία και 
διασταύρωση (BDDE).

Απαλή μέθοδος η οποία
διαφυλάσσει την 
ακεραιότητα του 

υαλουρονικού οξέος
↓

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
Διάφορα βήματα 

προκειμένου να αποβληθούν 
τα BDDE υπολείμματα

↓
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε σύριγγες

↓
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: 
F0 > 15 (Απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιΐας)
Ειδικός κυκλικός σχεδιασμός 

για τα Teosyal: 
Καμία διάσπαση του προϊό-
ντος μετά την αποστείρωση.

Το τζελ υαλουρονικού 
οξέος είναι σε υψηλό

 επίπεδο: Αγνό, Ασφαλές, 
Ιξώδες, Αποτελεσματικό.

6 Τι προκαλεί λοιπόν  
αυτές τις φλεγμονές;

•  H απολύμανση του δέρματος 
προκαλεί ερεθιστική δερμα-
τίτιδα;

•  H τεχνική έγχυσης;
•  Αντίδραση από τη βελόνα;
•  Τραυματισμός των αιμοφόρων 

αγγείων;
    Καθυστερημένες αντιδράσεις 
• Κατάλοιπα πρωτεϊνών; 
•  Βακτηριακές ενδοτοξίνες;

Friedman P.M., Mafong E.A., Kauvar A.N.B., 
Geronemus R.G. Safety data of injectable 
nonanimal stabilized hyaluronic acid gel for 
soft-tissue augmentation Dermatol. Surg., 
2002, 28 (6), 491-494.

7 Κατάλοιπα Πρωτεϊνών και 
Βακτηριακές Ενδοτοξίνες: 

Από πού προέρχονται;

Εξαρτάται από την προέλευση 
του HA:
•  Το HA ζωϊκής προέλευσης - 

περιέχει ζωϊκές πρωτεΐνες
•  Το μη ζωϊκής προέλευσης HA 

περιέχει πρωτεΐνες και βακτη-
ριακές ενδοτοξίνες εργαστηρι-
ακής επεξεργασίας:

→ Διασταύρωση 
→  Πολλά χημικά χρησιμοποι-

ούνται σε αυτήν την επεξερ-
γασία!

5 Background

•  Μετά την έγχυση HA, υπάρχει φυσιολογικά μια ήπια φλεγμονώδης αντίδραση. 
Όλες οι δημοσιευμένες μελέτες μέχρι σήμερα έχουν εκτιμήσει αυτήν την πα-
ρενέργεια μόνο με υποκειμενικά μέσα. Αυτή μπορεί να διαφέρει στην ένταση 
και τη διάρκεια, κυρίως σύμφωνα με το εμφύτευμα που χρησιμοποιήθηκε.

•  Υπάρχουν 2 είδη φλεγμονής μετά τη χρήση εμφυτεύματος ΗΑ:
→  Άμεση αντίδραση: εμφανίζεται λίγα λεπτά μετά την έγχυση και μπορεί να 

διαρκέσει έως και λίγες ημέρες μετά (ερυθρότητα, πρήξιμο, μελανιά).
→  Καθυστερημένη αντίδραση: εμφανίζεται μετά από εβδομάδες ή μήνες μετά 

την έγχυση.

Friedman P.M., Mafong E.A., Kauvar A.N.B., Geronemus R.G. Safety data of injectable nonanimal stabilized 
hyaluronic acid gel for soft-tissue augmentation Dermatol. Surg., 2002, 28 (6), 491-494.

1 To Teosyal είναι μία μοναδική και ευρεία σειρά εμφυτευμάτων υαλου-
ρονικού οξέος για την αναζωογόνηση και την επάλειψη των ρυτίδων 
του προσώπου.

2 Πλεονεκτήματα του Teosyal σε σχέση με την ασφάλεια

•  Επίπεδο πρωτεϊνών μικρότερο 
από 5μg/g:

→  Μία από τις μικρότερες πε-
ριεκτικότητες πρωτεϊνών σε 
σχέση με τα υπόλοιπα προϊ-
όντα υαλουρονικού οξέος της 
αγοράς 

→  Μειωμένη επικινδυνότητα σε 
αντιδράσεις υπερευαισθησί-
ας 

•  Επίπεδο βακτηριακών ενδο-
τοξινών πολύ χαμηλότερο σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιΐας:

→  Μειωμένη επικινδυνότητα 
φλεγμονής, ερυθρότητας και 
οιδήματος

→  Μεγάλη διάρκεια ως αποτέλε-
σμα της πιο αργής διάσπασης 
του ΗΑ

•  Εκπληκτική αντοχή:
→  Σπανιότατη αναφορά παρενερ-

γειών: 1 < 15 000 (προσωρινές 
και αποκλειστικά εντοπισμένες 
στο σημείο έγχυσης).

→  Δεν αναφέρθηκαν κοκκιώματα 
και καθυστερημένη υπερευ-
αισθησία.
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10 Σχεδιασμός της Μελέτης II

•  Τεχνική έγχυσης
→ Χωρίς τοπική αναισθησία
→  Η επιδερμίδα καθαρίστηκε με ένα πέρασμα Αιθανόλης 70%
→ Γραμμική τεχνική έγχυσης
→ Ελαφρύ μασάζ μετά από κάθε έγχυση
•  Αξιολογήσεις
→ Μέτρηση ερυθήματος
→  Μέτρηση της θερμοκρασίας της επιδερμίδας
→ Δυσφορία του ασθενή
→  Βαθμός κάλυψης της ρινοπαρειακής ρυτίδας

12

13

14

Σύνοψη αποτελεσμάτων II

Ο ευγενής τρόπος να επανασχηματίσεις  
και να αναπληρώσεις το χαμένο όγκο 

•  Περιεκτικότητα: 25 mg
•  Διασταύρωση: ++++
•  Βελόνα: 26 G (fine needle)
→  είναι λιγότερο τραυματική η έγχυση χρησιμοποι-

ώντας μια μικρότερου διαμετρήματος βελόνα και 
προκαλεί μικρότερη ενόχληση στον ασθενή

•  Ένδειξη:
→  Δημιουργεί και αποκαθιστά όγκο στο πρόσω-

πο
→  Aνασχηματίζει το περίγραμμα του προσώπου
→  Διορθώνει τις βαθιές ρυτίδες σε παχιά επιδερ-

μίδα
→  Διορθώνει τις διπλώσεις του δέρματος
→  Διορθώνει τις μικρές πτώσεις του δέρματος 
→  Αποκαθιστά τις φυσικές καμπύλες του προσώπου
•  Συσκευασία: Κουτί με δύο σύριγγες από 1 ml 
•  Διάρκεια: από 12 έως 18 μήνες
•  Σημείο έγχυσης: βαθύ χόριο
•  Σύσταση: Απαιτείται ακριβής τοποθέτηση του υλικού και γνώση των τεχνικών 

έγχυσης. Επαρκής ποσότητα υλικού πρέπει να εγχυθεί προκειμένου να αποκτή-
σουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν επανασχεδιάζουμε το πρόσωπο.

Ένα πολύ ακριβές εμφύτευμα για τη διόγκωση  
και τη διόρθωση των χειλιών

•  Περιεκτικότητα: 25mg
•  Διασταυρώσεις: ++++
•  Βελόνα: 27 G ½ (fine needle)
→  δημιουργεί μία πολύ καλή και ακριβή διόρθωση 

του σχήματος και του όγκου των χειλιών
•  Ένδειξη:
→  Επανασχεδιασμός του σχήματος των χειλιών
→  Αύξηση του όγκου των χειλιών
→  Περιστοματικές ρυτίδες
→  Διόρθωση των γωνιών στα χείλη
→  Ενυδάτωση των χειλιών
•  Συσκευασία: Κουτί με δύο σύριγγες από 1 ml 
•  Διάρκεια: 9 με 12 μήνες
•  Σημείο έγχυσης: βαθύ χόριο
•  Σύσταση:
→  δεν πρέπει να εγχύεται στο επιφανειακό χόριο

9 Σχεδιασμός της Μελέτης I

•  Στόχοι της μελέτης
→  Κύριος στόχος: να καθορίσουν το μέγεθος και τη διάρκεια 

της φλεγμονής που προκαλείται από την έγχυση ενός πρω-
τοποριακού προϊόντος ΗΑ χρησιμοποιώντας αντικειμενικές 
και υποκειμενικές μεθόδους. 

→  Δευτερεύων στόχος: να εκτιμήσει τη δυνατότητα κάλυψης 
των ρυτίδων με τη χρήση του προϊόντος Teosyal Deep Lines 
αμέσως μετά την εφαρμογή.

•  Mέθοδος
→  Μελέτη 25 εθελοντών
→  Όλοι δέχτηκαν έγχυση με Teosyal Deep Lines στις ρινοπα-

ρειακές ρυτίδες.
→  Η μελέτη παρακολούθησε το αποτέλεσμα στα 10 λεπτά, 

στις 3, 6, 24 ώρες, στις 4 εβδομάδες και στους 3 μήνες.
•  Υλικά
→  Mexameter
→  Υπέρυθρο θερμόμετρο
→  Οπτική αναλογική κλίμακα

11 Σύνοψη αποτελεσμάτων I

•  Ερύθημα μετά την έγχυση:
→ 10-20 λεπτά μετά την έγχυση: μέτριο ερύθημα
→ Μετά από 3 ώρες, το ερύθημα είχε υποχωρήσει αρκετά
→  Μετά από 24 ώρες, το ερύθημα είχε υποχωρήσει εντελώς
•  Οίδημα μετά την έγχυση:
→  Μικρή αύξηση αμέσως μετά την έγχυση με τάχιστη εξαφά-

νιση
•  Δυσφορία:
→  Προσωρινή φλεγμονή που υποχώρησε αμέσως
→  Ο βαθμός δυσφορίας ήταν αμελητέος
→  88% των ασθενών επανήλθαν στις τιμές που είχαν πριν την 

έγχυση εντός 3 ωρών
→  100% των ασθενών επανήλθαν στις τιμές που είχαν πριν από 

την έγχυση εντός 24 ωρών 
→  Άριστη ενσωμάτωση του TEOSYAL στο χόριο, χωρίς ιδιαίτερο 

τραυματισμό

Άμεση και Ορατή Διόρθωση:
•  Μετά από μία εφαρμογή και χωρίς 

διορθωτική συνεδρία, οι ρυτίδες ε-
ξαφανίστηκαν εντελώς στο 84% των 
περιπτώσεων και παρέμειναν ορατές 
επιφανειακά στο 16% των ασθενών.

•  Τα αποτελέσματα παρέμειναν αναλλοί-
ωτα μετά από 3 μήνες και στο 100% 
των ασθενών. 

•  Για το 100% των ασθενών, το αποτέλε-
σμα ήταν φυσικό και θα συνιστούσαν 
τη θεραπεία και σε άλλους.

Συμπεράσματα και κύρια ευρήματα
•  Ο βαθμός φλεγμονής που σχετίζεται 

με την εφαρμογή Teosyal Deep Lines 
είναι ελάχιστος και παροδικός. 

•  Η παρατηρηθείσα δερματική φλεγμονή 
ήταν πολύ μικρότερη από αυτές που 
έχουν αναφερθεί σε άλλες σχετικές 
μελέτες.

•  Η πολύ μικρότερη διάρκεια της πα-
ρατηρηθείσας φλεγμονής οφείλεται 
στο χαμηλό επίπεδο υπολειμμάτων 
πρωτεΐνης στο Teosyal Deep Lines.
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19 Ποιο προϊόν;

•  Σε μερικές περιπτώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ιδανικό απο-
τέλεσμα, κρίνεται αναγκαίος ο συνδυασμός διαφορετικών προϊόντων 
TEOSYAL:

→  Ένα παχύρευστο προϊόν στο βαθύ χόριο, σε συνδυασμό με ένα πιο 
ρευστό στο επιφανειακό χόριο θα γεμίσουν καλύτερα τη ρυτίδα και 
θα διορθώσουν τις πτυχές του δέρματος.

→  Το βάθος της έγχυσης θα εξαρτηθεί από τις διαστάσεις της ρυτίδας.
•  Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί θα εξαρτηθεί από το βάθος της 

έγχυσης και από το ποιο προϊόν θα εγχυθεί.

20 Σύριγγα Νέας Γενιάς 

Κύρια χαρακτηριστικά:
•  Κατασκευασμένη από γυαλί: ένα αδρανές και ευγενές υλικό 
•  Εύκολα ανοιγόμενο κάλυμμα
•  Μικρό μήκος για να χρησιμοποιείται πιο εύκολα 
•  Βιδωτό καπάκι: εύκολο στη χρήση και στη απομάκρυνση
•  Πολύ ακριβής διαβάθμιση (0.025 ml) για να ελέγχεται τέλεια η εγχυ-

όμενη ποσότητα
•  Πολύ φιλική λαβή, με το πλεονέκτημα ότι περιστρέφεται 360°
•  Άκαμπτο, τρίλοβο έμβολο με μεγάλη σταθερότητα 
•  Προγεμισμένη σύριγγα, έτοιμη προς χρήση

15 Μία σε βάθος διόρθωση

•  Περιεκτικότητα: 25mg
•  Διασταύρωση: +++
•  Βελόνα: 27 G
•  Ένδειξη:
→  Βαθιές ρυτίδες του προσώπου
→  Διόρθωση των βαθιών ρινοπαρειακών 

ρυτίδων
→  Γραμμές μαριονέττας
•  Συσκευασία: Κουτί με δύο σύριγγες 

του 1 ml 
•  Διάρκεια: 9 με 12 μήνες
•  Σημείο έγχυσης: μεσαίο και βαθύ χόριο
•  Σύσταση: η έγχυση πρέπει να γίνεται στο μεσαίο ή στο βαθύ χόριο. Η 

ποσότητα του υλικού που πρέπει να εγχυθεί εξαρτάται από το βάθος 
της ρυτίδας.

18 Ενυδάτωση και αναζωογόνηση του προσώπου,  
του λαιμού και του ντεκολτέ 

•  Περιεκτικότητα: 15mg
•  Διασταύρωση: μη διασταυρωμένο
•  Βελόνα: 30 G
•  Ένδειξη:
→  Ενυδάτωση της επιδερμίδας
→  Αναζωογόνηση του προσώπου, του 

λαιμού και του ντεκολτέ
→  Πρόληψη εμφάνισης των πρώτων 

ρυτίδων
•  Κλινικά αποτελέσματα:
→  Λάμψη του δέρματος
→  Φυσική, φρέσκια, υγιή και πιο νεανική εμφάνιση
→  Ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση του προσώπου
•  Συσκευασία: Κουτί με δύο σύριγγες από 1 ml
•  Διάρκεια: 2 με 3 μήνες
•  Σημείο έγχυσης: επιφανειακό χόριο
•  Πρωτόκολλο: είναι γενικά απαραίτητο να διενεργηθούν 2 με 3 θε-

ραπείες σε διάστημα 2 με 4 εβδομάδων. Οι θεραπείες συντήρησης 
πρέπει διενεργούνται με διάλειμμα 2-3 μηνών προκειμένου να επέλθει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα ενυδάτωσης της επιδερμίδας.

16 Το εμφύτευμα για όλες τις περιοχές του προσώπου

•  Περιεκτικότητα: 25mg
•  Διασταύρωση: +++
•  Βελόνα: 30 G
•  Ένδειξη:
→  Γέμισμα ή διόρθωση των ρυτίδων 

του προσώπου
→  Γέμισμα ή διόρθωση cutaneous 

folds
→  Γραμμές στο μεσόφρυο
→  Περιστοματικές ρυτίδες
•  Συσκευασία: Κουτί με δύο σύριγγες 

από 1ml 
•  Διάρκεια: 6 με 9 μήνες
•  Σημείο έγχυσης: μέσο χόριο

17 Τα πρώτα σημάδια γήρανσης
•  Περιεκτικότητα: 20mg
•  Επίπεδο διασταύρωσης: +
•  Βελόνα: 30 G
•  Ένδειξη:
→  Λεπτές γραμμές
→  Επιφανειακές ρυτίδες όπως το πόδι της 

χήνας και περιστοματικές γραμμές
•  Συσκευασία: Δύο σύριγγες των 0.7 

ml 
•  Διάρκεια: 6 μήνες περίπου
•  Σημείο έγχυσης: επιφανειακό χό-

ριο

21 Πλεονεκτήματα Teosyal 

•  Φυσικό, μη ζωϊκής προέλευσης προϊόν
•  Μεγάλη σειρά προϊόντων, τα οποία μπορούν να 

αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους
•  Χαμηλό επίπεδο πρωτεϊνών
•  Λιγότερα οιδήματα, πόνος κατά την έγχυση
•  Πάρα πολύ καθαρό τζελ

•  Κλινική τελειότητα (ασφάλεια και αντοχή)
•  Άριστη αποτελεσματικότητα: υψηλή περιεκτικότητα 

σε διασταυρωμένο ΗΑ
•  Μεγάλη διάρκεια
•  Εύκολο στην έγχυση
•  Βιοδιασπώμενο

•  Ευέλικτο
•  CE marked
•  Αποδεδειγμένη ποιότητα με περισσότερες από 

800.000 εφαρμογές σε 82 χώρες
•  Βραβεύτηκε ως το καλύτερο ενέσιμο προϊόν για 

το 2008
ID


