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®

Voloma 'nın eşs�z 

performans özell�kler�, 

üstün teknoloj�s�, özel 

kals�yum h�droks�apat�t 

(CaHA) ve özel jel 

taşıyıcımızdan 

kaynaklanmaktadır.

CaHA, b�leş�m olarak �nsan kem�ğ�nde ve d�ş�nde bulunan m�neral b�leşen �le aynıdır ve 
®normal metabol�k süreç net�ces�nde vücut tarafından em�lmekted�r. Voloma  etk�s� uzun 

süre devam eden estet�k sonuçlar sunar, ancak sonuçlar ger� dönüşümlüdür çünkü CaHA 
®zamanla metabol�ze olur. Voloma  eşs�z özell�kler� ve özgün b�leş�m� sayes�nde yüksek 

düzeyde hasta memnun�yet� sunar. 

®Daha ver�ml� ve daha �y� b�r çalışma aralığı sunmak adına Voloma  1,5cc ve 0.8cc 
®olarak �k� farklı formda hazırlanmıştır. Voloma  nın  Hyaluron�k As�t katkılı formları da 

sunulmaktadır;  ürüne volüm arttırıcı, yüz yapılandırıcı ve rejenerat�f etk�ler�n yanı   
dokuya nem verme, c�ld�n canlılığını ve parlaklığını arttırıcı özell�kler  kazandırılmıştır.

TATMİN EDİCİ SONUÇLAR VE GÜVENİLİRLİK

®
Voloma  anında tatm�n ed�c� estet�k sonuçlar sunmak üzere tasarlanmıştır. Tek b�r 

şırıngayla öneml� düzeyde estet�k düzelme sağlar, yüksek düzeyde hasta 

memnun�yet� sunar. Der�n derm�s ve subderm�se uygulanan d�ğer Hyaluron�k As�t  
®

ve Kollajen bazlı dolgularla karşılaştırıldığında; CaHA bazlı Voloma  nın, özell�kle 

nazolab�al  kıvrımlarda oldukça az ürün �le son derece başarılı sonuçlar sunması 

onu b�r adım öteye taşımaktadır. CaHA bazlı dolgularda, az ürün �le yüksek ver�m 

alınması ve sonuçların uzun vadel� olması en öneml� avantajdır.

KALICILIK SÜRESİ

Ortalama 12-14 aydır, ancak hastaya, uygulama bölges�ne ve sıklığına bağlı 

olarak değ�şkenl�k göstereb�l�r.

®Voloma  az ürün kullanımı �le mükemmel sonuçlar sunar. 

®Voloma   Sınıf III tıbb� c�hazdır. Kullanımı son derece güvenl�d�r. 

% 100 B�youyumludur. 12-18 ay �çer�s�nde doku �çer�s�nde tamamen çözünür.

Alerj� Test�ne gerek duyulmamaktadır.

Voloma ile çukur bölgelerde hacim artışı sağlayın

 Voloma ile burnu yeniden şekillendirin

 Voloma ile yanakları şekillendirin ve lifting etkisi yaratın

Nazolabial kıvrımları Voloma ile düzleştirin

Ağız ve çene çevresindeki Marionette çizgilerini 
Voloma ile düzleştirin

Çene hattını Voloma ile şekillendirin

Ön çene çökkünlüğüne Voloma ile hacim katın

Çenedeki çökmeleri ve kırışıklıkları Voloma ile düzleştirin

TEDAVİ BÖLGELERİ

ENDİKASYONLAR

Plast�k ve rekonstrükt�f cerrah�de; dermal ve sub-dermal dolgu uygulamalarının yanı sıra 
�nsan �mmün yetmezl�k v�rüsü  (HIV) olan hastalarda yağ kaybı (l�poatrofi) �şaretler�n�n 
rekonstrüks�yonu ve/veya düzelt�lmes� �ç�n uygundur.

KONTRENDİKASYONLAR

Ÿ Tedav� bölges�n� akut �lt�haplanma ve/veya kron�k enfeks�yonun etk�led�ğ� durumlarda 

kontrend�ked�r.
Ÿ Herhang� b�r b�leşene h�persens�t�v�tes� olan hastalarda kontrend�ked�r.
Ÿ C�lt �lt�haplanmasına yatkınlığı olan hastalarda veya h�pertrofik yara gel�şt�rme eğ�l�ml� 

hastalarda kontrend�ked�r.
Ÿ C�ld�n ep�derm�s katmanına enjekte etmey�n�z. Ep�derm�s veya derm�se koyulan tıbb� 

ürün;  fistül oluşumu, enfeks�yon, ekstrüzyon, nodül ve sertl�k oluşumu g�b� 

kompl�kasyonlara neden olab�l�r.
Ÿ Glabellar kırışıklıklarının düzelt�lmes� �ç�n kullanılmaz. Glabella enjeks�yonları, yüksek 

�ns�danslı lokal�ze nekroz �le sonuçlanab�l�r. D�ğer enjekte ed�leb�l�r dolgu 

uygulamaları �le �l�şk�l� kompl�kasyonlara benzer şek�lde, damarlara yapılan zorlama 

enjeks�yonların, arterlerde retrograd hareketlere neden olab�leceğ�n� ve bunun da 

ret�na damar tıkanıklığına yol açab�leceğ� b�l�nmekted�r.
Ÿ Yabancı materyaller�n bulunduğu durumlarda konrend�ked�r. (Sıvı s�l�kon vb.)



1)     İğney� aşağı doğru ve c�lde yaklaşık 30° açıyla yapın. İğne derm�s�n der�nler�ne kadar, 
enjeks�yona başlamak �sted�ğ�n�z noktaya kadar penetre etmel�. Bunu fazla kuvvet 
kullanmadan kolayca yapmak mümkün olmalıdır.
2)     Şırınga p�stonuna yavaş ve düzgün b�r basınç uygulayın, �ğnen�n ger� çek�lmes� 
sırasında, dolgu malzemes�n� enjekte etmek �ç�n b�r şer�t veya �nce b�r filament dolgu 
bırakın. Tıbb� malzeme filament� tamamen yumuşak dokuyla kaplanacaktır ve yuvarlak 
b�r�k�nt�ler bırakmayacaktır.
3)     Tıbb� malzemen�n tek�l filamentler� b�rb�rler�ne paralel ve yan yana olacak şek�lde 
düzenlenmel�d�r ve der�n katmanlarda çakışma olması durumunda düzelt�lmel�d�r. 
İsteğe bağlı olarak yapısal destek sağlamak amacıyla filamentler çapraz lamenat 
şek�lde ve daha der�n b�r düzeyde yerleşt�r�leb�l�r.
4)     Enjeks�yondan sonra bölgey� yumuşatmak ve malzemen�n nodüler b�r�kmes�ne karşı 
tıbb� ürünün dağılımını �y�leşt�rmek �ç�n �şaret parmağınızı ve başparmağınızı kullanın.
5)     Enjeks�yon subkutan doku veya kas üzer�nde yapılab�l�r, ancak kem�k veya 
ep�derm�s�n yanına yapılamaz.

YANAK, ÇENE, YÜZ VEYA AĞIZ KENARLARINA HACİM KAZANDIRMAK

HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Hasta tedav� sonrası �şlemler hakkında b�lg�lend�r�lmel�d�r ve normal �y�leşmen�n 
sağlanması ve kompl�kasyonların önlenmes� amacıyla aşağıda bel�rt�lenler buna dah�l 
ed�lmel�d�r.

Yaklaşık 24 saat boyunca enjeks�yon bölges�ne buz veya soğuk kompres uygulayın.
Operasyon sonrasında güneşten, UVA'lı bronzlaşma lambalarından, saunalardan ve yüz 
bakımından kaçının. Yumru h�ssedersen�z bölgeye masaj yapın.
Hastadan konuşma, gülümseme ve gülme eylemler�n� sınırlandırmasını �steyerek b�r hafta 
boyunca yüzün d�nlenmes�n� teşv�k ed�n. Operasyon sonrası ş�şme ve uyuşma g�b� normal 
reaks�yonlar konusunda hastayı b�lg�lend�r�n.
Ş�şme genell�kle 7-19 gün arasında ortadan kaybolur ancak bazı durumlarda b�rkaç hafta 
süreb�l�r. Uyuşma genell�kle 4-6 hafta �ç�nde ortadan kaybolur.
Hastaya reçeteyle oral analjez�k ver�n ve operasyon sonrasında b�r hafta boyunca günde 
4- defa sal�n solüsyonuyla �le ağzını nasıl çalkalayacağını bel�rt�n.

Dolgu enjeks�yonu ambalaj �ç�nde ve 15 °C  �le 35 °C (59 °F �le 97 °F) arasında bulunan 
kontrollü oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tar�h�nden sonra kullanmayınız. Son kullanma tar�h� ürün et�ketler�nde 
yazdırılır.

25G İĞNE

ENDİKASYONLAR

ENJEKSİYON BÖLGESİ

YENİLEME ÖNCESİ

TAHMİNİ KALICILIK SÜRESİ

Hacim, yüz hatları ve gözyaşı 
çukurları oluşturur ve eski 
haline döndürür. Kalın deride 
çok derin kırışıklıklar.

Subkutan doku

Ortalama 9-12 ay

Yanaklar, üst yanaklar, çene, 
yüz hatları.

Subdermal veya 
pre-periosteal

Ortalama 12-18 ay

KULLANIM TALİMATLARI

Lokal anestezik kullanımını tavsiye edilir.

Hacim verme tedavilerinde hastanın konforunu artırmak için Voloma ile lidokain 

karışımının kullanılmasını öneririz.  Voloma ile lidokain kombinasyonuyla, lidokain 

olmaksızın kullanımı karşılaştıran klinik çalışmalar yapılmıştır ve hissedilen acıda 

yaklaşık %60 düzeyinde azalma sağlandığı ve güvenlik ve etkinlik açısından 

karşılaştırılabilir düzeyde farklılık sunduğu görülmüştür. 

Lidokaini 26G iğne ucuna sahip 3.0 cc'lik şırınga içerisine alınız.

·           Lidokain şırıngasını bir luer kilit bağlantısı (connector) kullanarak DOLGU   

şırıngasına takınız.

·           Lidokain ve DOLGUNUN iyice karışmasını sağlayınız.

·           Karıştırma işleminden sonra bağlantıyı çıkarınız ve 26G iğneyi iyice sıkıştırınız.

·           Subkutan enjeksiyonlara yönelik özel prosedürler uyarınca DOLGUNUN 

enjeksiyonunu gerçekleştiriniz.

Yaralı dokuya veya kıkırdağa enjeksiyon yapmak çok zor veya imkansız olabilir. 

Mümkünse bu tür dokulara uygulamaktan kaçınınız.

NOT: Karışımı damarlara enjekte etmeyin.

I.       Enjeksiyon derinliği ve enjekte edilen preparat miktarı, bölgeye, bölgenin 

gelişimine ve yeniden yapılanma düzeyine göre değişir. DOLGU enjeksiyonu, cilt veya 

doku yüzeyinde nodüllerin oluşmasını engellemeye yetecek kadar derine yapılmalıdır.

II.   ENJEKSİYON BÖLGESİNİ DÜZELTMEK İÇİN AŞIRI ENJEKSİYON YAPMAYINIZ.

III.  Düzeltme faktörü olarak 1: 1 kullanınız. Enjeksiyon sırasında, dolgu malzemesinin 

kontürunu düzgün tutmak için enjeksiyon esnasında, dolguya düzenli olarak şekil verin 

ve masaj yapın.

Voloma Uygulama Prosedürü:

Ÿ Şırınga/Enjektör ve Dolgu

Ÿ Luer kilidine sahip uygun enjektör. İğne için tercih edilen büyüklük 25-26G, ½-1½ inç. 

26 G'den küçük çapa sahip iğnelerin kullanılması iğnede tıkanma problemlerine neden 

olabilir.            

I.         Standart yöntemler kullanılarak hasta perkütan enjeksiyon için hazırlanır. Enjeksiyon 

yapılacak alanlar işaretlenmeli ve uygun bir antiseptik ile hazırlanmalıdır. Enjeksiyon 

yerinde lokal veya topikal anestezi uygulaması doktor inisiyatifindedir. Bölgeye anestezi 

sonrası şişmeyi azaltmak için buz uygulaması yapılabilir.

II.        Enjeksiyon öncesinde şırınga ve iğne hazırlanır. Her şırınga için yeni bir iğne 

kullanımı veya aynı hastanın tedavisi için aynı iğnenin farklı şırıngalar ile kullanımı 

mümkündür. Uygulamaya hazırlık aşamasında; kutu içerisindeki özel alüminyum ambalaj 

çıkarılır, açılır ve  şırınga bu  steril alanda bekletilir. (Normalde sterilizasyon için poşet 

içinde az miktarda nem bulunmaktadır)

III.       İğneyi takmak için şırınganın Luer ucundaki distal kapak çıkarılır. Böylece şırınga 

döndürülerek Luer kilidin iğne ile bağlantısı sağlanır. İğne şırıngaya sıkıca takılmalıdır ve 

Dolgu enjeksiyona hazırlanmalıdır. Luer kilidinin yüzeyi fazla miktarda dolguyla kaplanır ise 

steril bir gazlı bezle fazlalığı alınabilir. Dolgu ürünü iğneden akana kadar şırınganın 

pistonunu yavaşça itiniz. Luer tertibatından kayıp gerçekleşirse, iğneyi çıkarmak ve Luer 

bağlantısının yüzeyini temizlemek gerekebilir, veya aşırı durumlarda, hem şırıngayı hem de 

iğneyi değiştirmek durumunda kalınabilir.
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UYARILAR

Ÿ Ürün,yumuşak dokuya ve yaralı, hasarlı dokuya uygulanmamalıdır. Damar �çer�s�ne 
kes�nl�kle enjekte ed�lmemel�d�r.

Ÿ Enjeks�yon bölges�nde enfeks�yon oluşab�l�r. Enfeks�yon ortadan kaldırılamazsa 
dolguyu çıkarmanız gerekeb�l�r.

Ÿ Enjeks�yon bölges�nde reaks�yonlar er�tem, ş�şme, acı, kaşınma, renk atma veya 
hassas�yet şekl�nde ortaya çıkab�l�r.

Ÿ Bu olgular genell�kle enjeks�yondan sonra b�rkaç gün �ç�nde kend�l�ğ�nden geçer.
Ÿ Tıbb� tedav� veya çıkarma gerekt�ren nodüller oluşab�l�r.      
Ÿ Tedav� ed�lecek bölgede enjeks�yon dozu aşılmamalıdır. Aşırı durumlarda bölgede 

hasar meydana geleb�l�r.
Ÿ DOLGU malzemes� art arda yapılan enjeks�yonlarla kolaylıkla ekleneb�l�r, ancak aynı 

kolaylıkla çıkarılamaz.
Ÿ DOLGU enjeks�yonu prosedürü küçük b�r enfeks�yon ve/veya kanama r�sk� �çer�r. 

Hasta prosedür sırasında ve sonrasında hafif b�r ağrı h�ssedeb�l�r. Bu nedenle tedav� 
sırasında anestez�k tekn�kler d�kkate alınmalıdır. Enfeks�yonun önlenmes� �ç�n 
prekütan enjeks�yonlar �ç�n kullanılan olağan önlemler alınmalıdır.

Ÿ Ürün yen�den ster�l�ze ed�lemez. Dolgu maddes� yalıtımlı ster�l poşet �çer�s�nde 
p�rojens�z olarak sunulmuştur ve yalnızca tek b�r hasta �ç�n ve yalnızca tek b�r 
tedav�de kullanılma uygundur. Ambalajın alüm�nyum kaplamasında ve şırıngada 
taşıma veya saklama esnasında hasar meydana gel�p gelmed�ğ� uygulama 
önces�nde kontrol ed�lmel�d�r. Şırınga veya alüm�nyum kaplama hasarlıysa kes�nl�kle 
kullanmayınız. Şırınganın uç kapağı veya şırınga p�stonu yer�nde değ�lse 
kullanmayınız. Normalde ster�l�zasyon �ç�n poşet �ç�nde az m�ktarda nem bulunur, bu 
b�r ürün kusuru değ�ld�r.

Der�n Derm�se ve Subderm�se Uygulanır.

Anında Hac�m Artışının yanı sıra, dokuda Kollajen Sentez�n� arttır.

Sınıf III Tıbb� C�hazdır, son derece güvenl�d�r.

Uygulama önces� Alerj� Test� gerekt�rmez.

Der�n nazolab�al olukların, der�n mar�onette ç�zg�ler�n�n ve çökük yanakların 

düzelt�lmes�nde; çene, elmacık kem�ğ� ve burun şek�llend�r�lmes�nde ve el 

sırtlarının rejuvenasyonunda kullanım �ç�n uygundur.

VOLAMA

IV.  Şırınga pistonunda önemli düzeyde direnç varsa, malzemenin uygulanmasını 

kolaylaştırmak için iğneyi hafifçe oynatınız. Direncin devam etmesi durumunda, iğneyi 

enjeksiyon bölgesinden tamamen çıkarıp başka bir bölgede yeniden denemek 

gerekebilir. Direnç önemli ölçüde devam ederse, başka bir iğne kullanmanız 

gerekebilir. Bu durumda da sonuç olumsuz olursa, şırınga ve enjeksiyon iğnesini 

değiştiriniz.

V.   Uygulama öncesinde, iğneyi başlangıç konumu olarak dermisin derinliklerine kadar 

ilerlettiğinizden emin olunuz.

VI.     Enjeksiyonu başlatmak için şırınganın pistonunu yavaşça itiniz ve iğneyi hafifçe 

geri çekerek karışımı enjekte ediniz.  İstenen düzeyde artış elde edilinceye kadar dolgu 

enjeksiyonunu aynı yöntem ile sürdürünüz.
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