
Teosyal Meso
solução para preenchimento intradérmico

FORMA DE APRESENTAÇÃO:
Teosyal Meso - 2 seringas de 1mL

COMPOSIÇÃO
Cada 1,0 mL do produto contém:
ácido hialurônico ............................................................................. 15 mg
tampão fosfato pH 7,3 q.s.p. .......................................................... 1,0 mL

DESCRIÇÃO:
O Teosyal Meso é um gel viscoelástico de ácido hialurônico, estéril, apirógeno, transparente, de origem não animal. Cada caixa 
contém duas seringas de 1 mL de Teosyal Meso, quatro agulhas estéreis 30G1/2, quatro cópias de etiquetas das quais duas devem 
ser dadas ao paciente e duas ao médico para armazenar na ficha do paciente. 

AÇÃO:
O ácido hialurônico é o maior constituinte da substância fundamental.
Ele é uma verdadeira esponja molecular, pois sua estrutura helicoidal permite a retenção de até mil vezes seu peso em água. 
Ele é amplamente distribuído nos tecidos cutâneos e hidrata a pele, embora sua quantidade diminua com o tempo. Como a pele 
envelhece e torna-se frágil, as primeiras linhas de expressão começam a aparecer.
O Teosyal Meso é um gel de ácido hialurônico que é injetado na pele. Graças às suas marcantes propriedades de fluidez e visco-
elasticidade, o Teosyal Meso difunde-se uniformemente dentro dos tecidos cutâneos, mantendo-os hidratados e reforçando a 
derme.
O Teosyal Meso é biodegradável e é reabsorvido a todo tempo. Sessões de tratamentos periódicos são necessárias para obter 
e conservar o nível de correção desejado.

INDICAÇÕES:
O Teosyal Meso é indicado na prevenção de rugas do rosto, colo e pescoço.

CONTRAINDICAÇÕES:
O Teosyal Meso não deve ser utilizado nos seguintes casos:
- Para injeções não intradérmicas;
- Em associação com peeling ou tratamento a laser;
- Se o paciente apresentar enfermidades cutâneas, inflamação ou infecção no local do tratamento ou perto do local;
- Em pacientes que apresentam hipersensibilidade conhecida ao ácido hialurônico;
- Na gravidez, mães que estão amamentando ou em crianças;
Não injetar nos vasos sanguíneos.

POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:
A aplicação da injeção de Teosyal Meso deve ser feita por pessoas treinadas para esta técnica de aplicação de produtos de 
preenchimento.
Antes de iniciar o tratamento, o paciente deve ser questionado quanto ao seu histórico médico e deve ser informado a respeito do 
resultado previsível e dos possíveis efeitos indesejáveis.
Os locais de aplicação do tratamento devem ser desinfetados.
O produto Teosyal Meso deve ser aplicado uniforme e superficialmente nos locais do tratamento utilizando-se a técnica linear cru-
zada ou de multipuntura com a ajuda de uma agulha de 30G 1/2. Esticar manualmente o local de aplicação e efetuar multipunturas 
de 2 a 3 milímetros de diâmetro separado por 1 centímetro de uma profundidade de aproximadamente 2 milímetros.
O volume de injeção depende da extensão do local de correção.
Massagear os locais tratados para assegurar a uniformidade de distribuição do produto.

Medida = 182 mm (Altura) x 172 mm (Comprimento)



Medida = 182 mm (Altura) x 172 mm (Comprimento)

EFEITOS SECUNDÁRIOS:
Vermelhidão, edema, coceira, hematoma e leve dor nos locais da aplicação podem ocorrer após o tratamento e geralmente cessam 
dentro de 72 horas.
Todos os efeitos secundários que não os acima citados ou que persistirem por mais de uma semana devem ser ditos pelo paciente 
ao profissional responsável e este, por sua vez, deve informar ao revendedor o mais rápido possível.

PRECAUÇÕES DE USO/ADVERTÊNCIAS:
Verificar antes do uso as condições da embalagem e o prazo de validade do produto. Não utilizar o produto caso a data de validade 
tenha expirado ou se a embalagem estiver danificada. Alertar  o paciente a não utilizar maquiagem durante 12 horas após aplicação 
do produto e evitar a exposição a temperaturas extremas (frio intenso, sauna, etc) durante a semana após o tratamento.
Ao final da sessão de tratamento, caso se trate de uma única aplicação, é essencial descartar a sobra do produto. A esterilidade 
não é garantida no caso de reutilização. 
Descartar as agulhas utilizadas em recipientes apropriados.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Armazenar o produto em temperatura entre 2oC e 25oC, ao abrigo da luz.

SIMBOLOGIA:

Não reutilizar Ver em instruções de uso Estéril – esterilizado por calor úmido

Temperatura de armazenamento Número do Lote Data de Validade

Marcação CE em conformidade com a Diretriz 93/42/CEE relativa aos Produtos Médicos. A numeração 0120 significa o número 
de organismos notificados.

Nº do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: Vide Rótulo e Caixa.
Registro Anvisa Nº: 80021290002
Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo – CRF-SP Nº 10.446

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): 0800-7011918

Fabricado por:
TEOXANE SA - Les Charmilles
Rua de Lyon, 105 - CH 1203 Genebra - Suíça

Importado e Distribuído por:

Rod. Itapira-Lindóia, km 14 – Itapira - SP – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 – Indústria Brasileira                                                                                             Cód. 22.1678 - VI/12


