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Čo je kyselina hyalurónová?

Kyselina hyalurónová je prirodzená súčasť 
vašej kože. Zadržiava vodu ako špongia,  
a tým zachováva pleť jemnú a pevnú.  
V estetickej medicíne sa kyselina  
hyalurónová používa vo forme gélu.

Prvý, motorizovaný,  
bezšnúrový systém  
na injektovanie kyseliny 
hyalurónovej 

Premýšľate nad ošetrením s kyselinou 
hyalurónovou, ale máte strach z bolesti 
alebo z dlhého procesu zotavovania sa?

Pre krásu už viac nemusíte trpieť! 
Injektovanie je odteraz vďaka 
TEOSYAL®PEN šetrné a bezbolestné.

Laboratóriá TEOXANE vytvorili inovatívne 
injekčné pero TEOSYAL®PEN, ktoré spôsobilo 
revolúciu v injektovaní kyseliny hyalurónovej  
a svojou miniatúrnou technológiou tak zaujalo 
popredné miesto v oblasti medicínskych 
prístrojov. Umožňuje preniesť umenie  
do výsledkov práce lekárov a poskytuje 
pacientom komfort počas celého ošetrenia. 

TEOSYAL®PEN vyrába spoločnosť Juvaplus. CE označenie: Trieda IIa (CE 0434).



Pri injektovaní kyseliny hyalurónovej pomocou 
bežnej striekačky je potrebné, aby lekár 
tlačil na jej piest. Takto vyvíjaný tlak je často 
nerovnomerný a pre pacienta bolestivý.

Správna voľba  
pre vašu krásu

Objem injektovaného gélu a rýchlosť  
injektovania si lekár môže sám zvoliť  
v závislosti od špecifických požiadaviek  
oblasti, ktorú ošetruje. Gél je vďaka 
automatickému injekčnému systému  
aplikovaný pomaly a rovnomerne.

Na rozdiel od manuálneho injektovania  
je všetko riadené elektronicky. Lekár sa tak 
nemusí sústrediť na vyvíjanie tlaku na piest,  
ale môže lepšie upriamiť svoju pozornosť  
na presnejšie umiestnenie aplikovaného gélu. 
TEOSYAL®PEN je prispôsobený aj na injek-
tovanie v obzvlášť citlivých oblastiach  
a ponúka tak celkom nové možnosti ošetrenia.

TEOSYAL®PEN umožňuje vášmu 
lekárovi maximálnu precíznosť

Rôzna intenzita tlaku, vyvíjaná počas injektovania  
v závislosti od použitej metódy a spôsobovanej bolesti. 

Priebeh injektovania
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Kruhy pod očami

Vrásky okolo očí

Vrásky hnevu

Líca a lícne kosti

Pery 

Marionetné línie

Brada

Kontúry tváre

Vrásky v okolí pier

Nosovo-ústne záhyby



TEOSYAL®PEN ponúka viac pohodlia  
počas ošetrenia.

Jemné injektovanie
Rýchlejšie zotavenie*  
Po ošetrení môžete okamžite pokračovať  
v bežných aktivitách, napríklad vrátiť sa  
do práce ešte v ten deň.

Prirodzenejšie výsledky* 
Dokonca aj veľmi citlivé oblasti, ktoré sú náročné 
na injektovanie, je možné vďaka TEOSYAL®PEN 
ošetriť jednoducho a docieliť tak ideálny výsle-
dok s ohľadom na vašu prirodzenú krásu.

Tento medicínsky prístroj je regulovanou zdravotníckou pomôckou s CE označením  
(CE 0434) v rámci tohto nariadenia.
*Kantar Health. Do európskej štúdie TEOSYAL®PEN bolo zaradených 30 lekárov  
a 236 pacientov. 42 pacientov nikdy predtým neabsolvovalo manuálne injektovanie  
s výplňovým materiálom na báze kyseliny hyalurónovej. Správa N°40HB64. 2014.
**Interné údaje TEOXANE. Európska štúdia TEOSYAL®PEN. 2014. 500257/00 – Január 2015.

Menej bolesti* 
Motorizovaný systém TEOSYAL®PEN  
bol navrhnutý tak, aby ošetrenie  
s ním bolo šetrné, dôsledné a takmer 
bezbolestné.

50 %  
zníženie intenzity bolesti  
s TEOSYAL®PEN v porovnaní  
s manuálnym injektovaním  
(hodnotenie lekárov).*

Mnohí pacienti na otázku:  
“Prečo by ošetrenie s TEOSYAL®PEN  
odporučili svojim známym?“ odpovedajú:**

“Skvelý výsledok bez neželaných  
známok ošetrenia.” 
“Prirodzené výsledky a žiadna bolesť.” 
“Menej nežiaducich účinkov.” 
“Menej krvácania.” 
“ Rýchly návrat k bežným aktivitám.”

9 z 10 pacientov 

• by uprednostnilo ďalšie
 ošetrenie s TESOYAL®PEN   
 (90,6 %) pred manuálnym   
 injektovaním.*

• by odporučilo injektovanie   
 s TEOSYAL®PEN (91,7 %)   
 svojim známym namiesto   
 manuálneho injektovania.* 



Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 - CH 1203 Ženeva - ŠVAJČIARSKO
www.teosyalpen.com

Švajčiarska spoločnosť TEOXANE Laboratories  

so sídlom v Ženeve sa špecializuje na vývoj  

a výrobu produktov na báze kyseliny 

hyalurónovej, používaných v estetickej medicíne.

Pre viac informácií kontaktujte prosím vášho lekára,

alebo navštívte našu webstránku www.teosyal.sk.
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