Krása a mládí
Mikrosféry polymetylmetakrylátu (PMMA) o průměru 30 až 50 μm hladkého pravidelného povrchu, v suspenzi koloidu
chemicky a biologicky inertní karboxymetylcelulózy, které způsobí tvorbu vlastního kolagenu pacienta v místě aplikace
prostředku.
META<>CRILL® je jedinečný injekční biokompatibilní materiál, používaný k výplním, k odstranění estetických vad za účelem dosažení
mladšího a krásnějšího vzhledu.
Místo aplikace záleží na indikaci. Pro korekci vrásek a ochablosti kůže je aplikace
META<>CRILLu® indikována do podkožní
vrstvy, pro korekci hýždí intramuskulárně
a pro zvýraznění lícních kostí, brady a dolní
čelisti k periostu. Výsledkem je zachování přirozeného a hladkého povrchu místa aplikace.

BALENÍ:

Pro
zachování
mládí

• 1 lahvička s 10 ml, 30%
• 10 stříkaček s 1 ml, 2%
• 10 stříkaček s 1 ml, 10%
• 10 stříkaček s 1 ml, 30%
• 5 stříkaček s 3ml, 30%

• Meta<>Crill®(PMMA 2%) Rty, jemné vrásky kolem rtů, jizvy po akné.
• Meta<>Crill®(PMMA 10%) Vrásky kolem nosu, rtů, na rukou, atd.
• Meta<>Crill®(PMMA 30%) Úhel a křivka dolní čelisti, brady, korekce nosu
(hřbet a hrot), lícní kosti, nosolícní vrásky, lipodystrofie, hýždě.
Pro více informací týkajících se prostředku, jeho využití,
kurzů, atd., navštivte web:

Vyrobeno firmou Nutricel pro firmu
Euroquirurgica CR s.r.o., výhradní obchodní
zástupce pro Evropskou Unii.

nebo nás kontaktujte na info@metacrill.eu

Trvalý injekční implantát, který zdůrazní krásu, zbaví známek
stárnutí a napraví estetické vady.

Trvalý injekční implantát s okamžitým výsledkem
Biokompatibilní, inertní a 100% sterilní
Je jedinečný pro svou:

Hlavní využití

BEZPEČNOST

POHODLNOST

Studie provedená na 84.000 pacientech ve 252.000 různých oblastech po dobu 7 let prokázala minimální index komplikací (0,08 %).

Není nutná hospitalizace, operace ani anestezie.

LÍCNÍ OBRYS
A PROFIL

• Klínový profil a asymetrie.

UŠNÍ BOLTCE

• Zvětšení objemu atrofického lalůčku.

JEDNODUCHOST

ČELNÍ OBLAST

• Čelní vrásky a rýhy.

NÁSLEDKY
PACIENTŮ S HIV

• Lipodystrofie spojená s antiretrovirální léčbou.

Rychlá aplikace s okamžitým, trvalým výsledkem. Místo aplikace
si zachová přirozený vzhled a hladký povrch.

NOS

• Korekce deformací nosního hřbetu a hrotu.
• Odchýlení nosní osy.
• Následky po úrazech.
• Korekce úhlu mezi nosem a horním rtem,
korekce ptózy nosu.
• Zúžení nosních otvorů, korekce nosolícních rýh.

JIZVY

• Poúrazové jizvy, následky akné.

KVALITU
META<>CRILL® byl prověřen mikrobiologickými a histologickými
výzkumy a studií biokompatibility. Jeho výroba je podrobena přísné kontrole kvality.

ZÁRUKU
META<>CRILL® splnil přísné požadavky Evropské Unie (certifikát
CE). Vyroben v Brazílii, v zemi estetické chirurgie.
Výroba META<>CRILLu® má certifikovaný systém jakosti (ISO
13485:2003 a ISO 9001:2008).

Nevyvolává alergii • Nemigruje • Bez toxických
látek • Bez látek pocházejících z živočišných tkání
• Bez vedlejších účinků

OBLIČEJ

DOSTUPNOST
Nejlepší implantát v poměru kvalita – cena.

LÍCE

• Zvětšení lícního výběžku.

RTY

• Zvětšení objemu a zdůraznění obrysu rtů.
• Vyhlazení vrásek kolem rtů.
• Odstranění následků operace rozštěpu rtu.
• Korekce gingiválního úsměvu.

BRADA

• Korekce svislé nebo nevýrazné brady.

DOLNÍ ČELIST

• Korekce úhlu a křivky mandibuly.

TĚLO
RUCE

• Zestárlý hřbet rukou.

PROPADLÝ
HRUDNÍK

• Korekce deformací propadlého hrudního koše.

HÝŽDĚ

• Zvětšení objemu hýždí.

GENITÁLIE

• Zvětšení objemu penisu.
• Zvětšení vnějších stydkých pysků a klitorisu.
• Zúžení vaginálního introitu.

DOLNÍ
KONČETINY

• Korekce defektů způsobených svalovou atrofií.
• Zvrásčení kůže a rýhy v oblasti kolen.
• Korekce asymetrií a zvětšení objemu v oblasti lýtek
a vnitřní části kotníků.

