
INSTRUÇÃO DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO 
SEGUNDO ITENS 1 E 3 DO ANEXO III.B DA RDC N.º 185/01 

 

PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. 

 
Não utilizar um dispositivo cuja embalagem foi aberta ou danificada ou cujo prazo de 

esterilidade tenha expirado. 

Armazenar a uma temperatura ambiente entre 2oC e 30oC, longe da luz solar direta; evitar 
congelamento. 

 
VER INSTRUÇÕES DE USO. 

VER ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES NAS INSTRUÇÕES DE USO. 

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: VAPOR. 

Material Estéril. 
                                    Resp. Técnico: Janete Marcelina de Morais CRF-SP 94.210 

                                                           Registro ANVISA: 10378640017 

 

NOME COMERCIAL: UP 
NOME TÉCNICO: SOLUÇĀO PARA PREENCHIMENTO INTRADÉRMICO 

 
FABRICANTE FÍSICO DISTRIBUIDOR 

CG Bio Co., Ltd. 
29, Jeyakdanji-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong- 

si, Gyeonggi-do, República da Coreia 

 

RADIOMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 

 AL Lorena 1304, 
FABRICANTE LEGAL  

 n° 1304, Conj 1604 ao 1607 

CG Bio Co., Ltd. 
244, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Coréia do Sul 

Jardim Paulista – São Paulo – SP – Brasil 
 

CEP: 01.424-906 

 
Fone: 11-38852166 
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INSTRUÇÕES DE USO: 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O UP é um gel estéril e transparente de ácido hialurônico estabilizado de origem não animal com adição 
de cloridrato de lidocaína a 0,3%. O gel é apresentado em uma seringa descartável graduada pré- 
enchida. 

 
USO PRETENDIDO / INDICAÇÕES DE USO 
O UP destina-se a ser usado para aumento de tecido. Recomenda- se a sua utilização na modelagem dos 
contornos da face e na correção de dobras e depressão média e/ou profunda da pele. Deve ser injetado 
na camada profunda da derme e/ou na camada superficial do subcutâneo. A adição de lidocaína 
proporciona um efeito de alívio da dor durante o tratamento. 
A indicação de uso de todos os modelos UP é a mesma sob o código GMDN: 47887 (material 
reconstrutivo de tecido dérmico). 
Cada modelo tem proporção idêntica de componentes de preenchimento e processo de fabricação, 
exceto para o tamanho da partícula. É recomendado o uso de cada modelo em diferentes áreas faciais  
com base na profundidade, no entanto, isso não é obrigatório e sim recomendado (favor verificar tabela  
1 abaixo). O BAHF-DERM tem o menor tamanho de partícula de HA reticulado, e o BAHF-SUB tem o 
maior tamanho de partícula de HA reticulado. Agulhas adequadas (comercializadas separadamente) 
que correspondem aos tamanhos das partículas devem ser utilizadas, portanto, os médicos podem 
selecionar e usar uma seringa preenchida de 1 ml ou 3 ml, considerando a área de aplicação do 
paciente. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 
Não injete em vaso sanguíneo. 
Não utilize nos seguintes casos: 
 Um paciente com tendência de cicatrização hipertrófica. 
 Um paciente com histórico de doença por Streptococos. 
 Um paciente com reação sensível à lidocaína ou ácido hialurônico. 

 Uma mulher grávida ou amamentando. 
 Bebê recém-nascido e crianças. 
 Um paciente com histórico de hipersensibilidade à matéria-prima do preenchimento. 
 Um paciente com histórico de reação alérgica grave e hipersensibilidade. 

 Um paciente com distúrbio de hemorragia. 
 Um paciente com um implante permanente. 
 Áreas anatômicas de dermatopatologia, inflamação ativa ou lesão semelhante. 
 Não deve ser utilizado combinado ao tratamento a laser, decorticação química ou decorticação. 

 

ADVERTÊNCIAS 
 Não injete UP em vaso sanguíneo. Isso pode causar necrose superficial localizada após a injeção 

nos vasos dérmicos ou próximo a eles, como a área glabelar. As chances de isto acontecer são 
muito pequenas, mas se acontecer as complicações podem ser graves e podem ser 
permanentes. As complicações que foram relatadas para injeções faciais podem incluir 
anormalidades da visão, cegueira, acidente vascular cerebral, crostas temporárias ou cicatrizes 
permanentes da pele. Se você tiver alterações na sua visão, sinais de derrame (incluindo 

dificuldade súbita de falar, dormência ou fraqueza no rosto, braços ou pernas, dificuldade para 
caminhar, queda de rosto, dor de cabeça intensa, tontura ou confusão), aparência 
esbranquiçada da pele ou dor incomum durante ou logo após o tratamento, você deve notificar 
seu médico imediatamente. 

 Adie o uso de UP em locais específicos nos quais um processo inflamatório ativo (erupções na 

pele, como cistos, espinhas, erupções cutâneas ou urticária) ou infecção esteja presente até 
que o processo seja controlado. 

 As reações no local da injeção (por exemplo, inchaço, vermelhidão, sensibilidade ou dor) ao UP 
foram observadas como consistindo principalmente em sintomas inflamatórios menores ou 
moderados a curto prazo, iniciados precocemente após o tratamento e com menos de 7 dias de 
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duração nas dobras nasolabiais. Relatórios raros pós-mercado de reações pós-injeção imediatas 

incluíram dor no local, toda a face e sintomas de hipersensibilidade, como choque anafilático. 
 Pápulas inflamatórias de início tardio foram relatadas após o uso de preenchimentos dérmicos. 

Pápulas inflamatórias que podem ocorrer raramente devem ser consideradas e tratadas como 
uma infecção dos tecidos moles. 

 A introdução do produto na vasculatura pode levar à embolização, oclusão dos vasos, isquemia 

ou infarto. Tome muito cuidado ao injetar preenchimento de tecidos moles, por exemplo, 
injete o produto lentamente e aplique a menor quantidade de pressão necessária. Foram 
relatados eventos adversos raros, porém graves, associados à injeção intravascular de 
preenchimentos de tecidos moles na face e incluem comprometimento temporário ou 
permanente da visão, cegueira, isquemia cerebral ou estruturas cerebrais. Interrompa 
imediatamente a injeção se um paciente apresentar algum dos seguintes sintomas, incluindo 
alterações na visão, sinais de acidente vascular cerebral, embranquecimento da pele ou dor 
incomum durante ou logo após o procedimento. Os pacientes devem receber atenção médica 
imediata e possivelmente avaliação de um profissional de saúde apropriado, caso  ocorra uma 
injeção intravascular. 

 
PRECAUÇÕES 

 Para minimizar os riscos de possíveis complicações, este produto deve ser usado apenas por 

profissionais de saúde que tenham treinamento, experiência e conhecimentos adequados 
sobre a anatomia no local e nos arredores da injeção. 

 Profissionais de saúde são incentivados a discutir todos os riscos potenciais da injeção de 

tecidos moles com seus pacientes antes do tratamento e garantir que eles estejam cientes dos 
sinais e sintomas de possíveis complicações. 

 Estéril e de uso único. Não reesterilize. 

 Não use se a embalagem da caixa ou blister estiver danificada ou aberta. 

 Não tente endireitar a seringa dobrada, descarte-a e substitua-a por uma seringa do mesmo 

calibre. 

 Não deve ser misturado com outros produtos antes da implantação do dispositivo. 

 UP é um gel transparente e incolor, sem partículas. Caso o conteúdo de uma seringa mostre 

sinais de separação e/ou pareça turvo, não use a seringa. O vidro está sujeito a quebra sob uma 
variedade de condições inevitáveis. Deve-se tomar cuidado com o manuseio da seringa de vidro 
e com o descarte de vidro quebrado para evitar lacerações ou outras lesões. 

 A segurança do UP com terapias dérmicas concomitantes, como procedimentos de depilação, 
irradiação UV ou laser, peeling mecânico ou químico, não foi avaliada em ensaios clínicos 
controlados. Os pacientes devem minimizar a exposição da área tratada ao sol excessivo, 

exposição à lâmpada UV e tempo frio extremo, pelo menos até que qualquer inchaço e 
vermelhidão inicial sejam resolvidos. 

 Se o tratamento com laser, peeling químico ou qualquer outro procedimento baseado na 

resposta dérmica ativa for considerado após o tratamento com UP, existe o risco possível de 
provocar uma reação inflamatória no local do implante. Isso também se aplica se UP for 
administrado antes da cicatrização completa da pele após esse procedimento. 

 Como em todos os procedimentos transcutâneos, o implante de UP acarreta um risco de 
infecção. Precauções padrão associadas a materiais injetáveis devem ser seguidas. 

 UP deve ser usado com cautela em pacientes em terapia imunossupressora. 

 Ferimentos ou sangramento podem ocorrer nos locais de injeção de UP. O UP deve ser utilizado 
com precaução em doentes submetidos a terapêutica com trombolíticos, anticoagulantes ou 
inibidores da agregação plaquetária nas 3 semanas anteriores ao procedimento. 

 Após o uso, seringas e agulhas devem ser manuseadas como possíveis riscos biológicos. O 
descarte deve estar de acordo com a prática médica aceita e os requisitos locais, estaduais e 

federais aplicáveis. A injeção de UP em pacientes com histórico de erupção herpética prévia 
pode estar associada à reativação do herpes. 

 A segurança de UP para o paciente com histórico de formação de quelóide facial ou cicatriz 

hipertrófica não foi estabelecida em estudos clínicos controlados. 
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EVENTOS ADVERSOS POTENCIAIS 
• Dor no local 
• Edema no local 

 

CONTEÚDO 
Cada caixa contém 1,0 mL ou 3,0 mL de UP em seringa preenchida. A caixa contem também um folheto 

de instruções de uso e um conjunto de etiquetas para que os médicos possam usar para garantir a  
rastreabilidade do produto. 

 

APRESENTAÇĀO COMERCIAL: 
 

Nome 

Comercial 

 
Modelo 

 
Referência 

Volume 

produto 

(mL) 

 
Componentes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UP 

 

BAHF-SUB1 

 

UP Contour 

 

 
 
 

 
1,0 

Seringa (2un): 1mL*2un 

Agulhas recomendadas (4un): 

agulhas 25G*2un 

agulhas 27G*2 un 

 

BAHF-DERM1 

 

UP Fine 

Seringa (2un): 1mL*2un 

Agulhas recomendadas (4un): 

agulhas 27G*2 un 

agulhas 30G*2un 

 
BAHF-DEEP1 

 
UP Deep 

Seringa (2un): 1mL*2un 

Agulhas recomendadas (4 un): 

agulhas 27G*4un 

 

BAHF-SUB3 

 

UP Contour 

 
 

 
 
 

3,0 

Seringa (1un): 3mL*1un 

Agulhas recomendadas (2un): 

agulha 25G *1un 

agulha 27G *1un 

 

BAHF-DERM3 

 

UP Fine 

Seringa (1un): 3mL*1un 

Agulhas recomendadas (2un): 

agulha 27G *1un 

agulha 30G *1un 

 
BAHF-DEEP3 

 
UP Deep 

Seringa (1un): 3mL*1un 

Agulhas recomendadas (2un): 

agulhas 27G *2un 

 

BAHF-DERM (Menor tamanho de partícula) 

Áreas de procedimento Depressões faciais 

Espessura da pele ★ 

Profundidade de injeção ★ 

Propriedades físicas exigidas Um preenchimento com propriedades físicas suaves é necessário pois a pele 
é fina e a camada de injeção é superficial 

Dispositivos 

(agulhas recomendadas) 
27G, 30G 

Profundidade de injeção Derme 

Volume de injeção 0.1‒1.0cc 
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BAHF-DEEP (Tamanho de partícula médio) 

Áreas de procedimento Lábios Face media 

Espessura da pele ★★ ★★ 

Profundidade de injeção ★★ ★★★ 

 

Propriedades físicas 

exigidas 

Um preenchimento com propriedades físicas intermediária é necessário pois as 

áreas se movem acentuadamente e, portanto, é crucial que o preenchimento 
tenha a capacidade de criar uma elevação natural. 

Dispositivos 

(agulhas recomendadas) 

 

27G 

 

Profundidade de injeção 
Gordura 

subcutânea 

 

Acima do periósteo 

Volume de injeção 1.5cc 6cc 

 

BAHF-SUB (Maior tamanho de partícula) 
 

Áreas de procedimento 
Dobras 

nasolabiais 

 

Têmporas 

Espessura da pele ★★★ ★★★ 

Profundidade de injeção ★★★ ★★★ 

Propriedades físicas 

exigidas 

É necessário um preenchimento com propriedades físicas para criar um 

grande volume, porque a pele é grossa e um contorno claro é necessário 

Dispositivos 

(agulhas recomendadas) 

25G, 

27G 

 

Profundidade de injeção 
Acima do periósteo + gordura 

subcutânea 

 

Acima do periósteo 

Volume de injeção 1.0cc per site 0.9cc 

 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

1) Encaixe a agulha à seringa 

① Segure a seringa e puxe a tampa da ponta da seringa. 
② Segure o cilindro e insira firmemente o hub da agulha na extremidade luer-lock da seringa. 
③ Aperte a agulha girando-a firmemente no sentido horário até que esteja na posição adequada. 
④ Segure o cilindro em uma mão e a tampa da agulha na outra. Sem torcer, puxe em direções 
opostas para remover a tampa da agulha. 

 
2) Instruções para médicos 

① O UP é injetado usando-se uma agulha 25G, 27G ou 30G para dar volume e contornar a bochecha, 
para correção do déficit de volume no meio da face. 

② Antes do tratamento, o histórico médico do paciente deve ser obtido e o paciente deve ser 

totalmente informado das indicações, contraindicações, advertências, precauções, respostas ao 
tratamento, reações adversas e método de administração. Os pacientes também devem ser avisados de 
que implantes suplementares de “retoque” podem ser necessários para alcançar e manter a correção 

máxima. 

③       A quantidade máxima recomendada de UP é de 6 mL por paciente, por sessão de tratamento. 
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④ As deficiências de tecidos moles do paciente devem ser caracterizadas em relação à etiologia, 
distensibilidade, estresse no local e profundidade da lesão. Fotografias de pré-tratamento são 
recomendadas. 

⑤      Depois de garantir que o paciente tenha lavado completamente a área de tratamento com água  

e sabão, a área deve ser preparada com álcool ou outro antisséptico. Antes de injetar, pressione a haste  
do êmbolo até que o produto saia da agulha. Se a agulha estiver bloqueada, não aumente a pressão na  
haste do êmbolo. Ao invés disso, pare a injeção e substitua a agulha. 

⑥       Após a inserção da agulha e imediatamente antes da injeção, a haste do êmbolo deve ser 
puxada levemente para aspirar e verificar se a agulha não está intravascular. 

⑦     Após a injeção da primeira quantidade pequena de material no paciente, aguarde 3 segundos 
para permitir que a lidocaína faça efeito antes de prosseguir com o restante da injeção. 

⑧ A técnica de injeção de UP em relação ao ângulo, orientação do bisel da agulha, a profundidade 
(subcutânea e/ou submuscular/subperiosteal) da injeção e a quantidade administrada pode variar 
dependendo da área a ser tratada. A injeção de UP superficialmente (intradérmica) ou em grandes 
volumes em uma área pequena pode resultar em nódulos visíveis e persistentes e/ou descoloração. 

⑨   Com a injeção submuscular/subperiosteal, o número de vezes que a agulha passa pelo músculo  

deve ser minimizado para reduzir o risco de hematomas. É importante parar de injetar antes que a 
ponta da agulha atinja o nível da derme profunda para impedir que o material seja colocado 
superficialmente demais na pele. 

⑩ Corrija até atingir 100% do efeito de volume desejado. Não corrija demais. O grau e a duração da  

correção dependem do caráter do defeito tratado, do estresse tecidual no local do implante, da 
profundidade do implante no tecido e da técnica de injeção. 

⑪ Se ocorrer um embranquecimento imediato, a injeção deve ser interrompida e a área 

massageada até que retorne à cor normal. O branqueamento pode representar uma oclusão do vaso. Se 
a coloração normal da pele não retornar, não continue com a injeção. 

⑫ A área do volume facial perdido deve ser levantada até o final da injeção. Quando a injeção é 

concluída, o local tratado pode ser massageado suavemente para moldar o produto no contorno do 
tecido circundante e garantir que ele seja distribuído uniformemente e esteja em conformidade com o 
contorno dos tecidos circundantes. Se ocorrer uma correção excessiva, massageie a área entre os dedos 

ou contra um osso superficial subjacente para obter melhores resultados. 

⑬       Em pacientes com inchaço localizado, às vezes é difícil julgar o grau de correção no momento 

do tratamento. Nesses casos, é melhor convidar o paciente de volta ao consultório para um tratamento 
de retoque. 

⑭    Após o tratamento inicial, pode ser necessário tratamento adicional para atingir o nível de 

correção desejado. O mesmo procedimento deve ser repetido até que um resultado satisfatório seja 
obtido. A necessidade de tratamento adicional pode variar de paciente para paciente e depende de 
vários fatores, como déficit de volume no rosto, elasticidade da pele e espessura dérmica no local do 
tratamento. 
O médico deve instruir o paciente a relatar imediatamente qualquer evidência de problemas 
possivelmente associados ao uso de UP 

 

3) Incompatibilidade 
Como o ácido hialurônico pode causar precipitação do amônio quaternário e da clorohexidina, como o 

cloreto de benzalcônio desinfetante, evite armazenar este produto junto com esses produtos ou deixar 
que ele entre em contato com o equipamento cirúrgico que utiliza essas substâncias. 

 
ARMAZENAMENTO 
O UP deve ser armazenado a uma temperatura ambiente entre 2°C e 30°C, longe da luz solar direta;  
evitar congelamento. A data de validade, quando armazenada nessas condições, é de três anos a partir  

da data de fabricação. Não utilizar após a data de validade. 
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SÍMBOLOS 

 
 

           CÓDIGO DE LOTE 

           NÚMERO DE CATÁLOGO 

            NÚMERO DE SÉRIE 

             FABRICANTE 

             DATA DE FABRICAÇÃO 

              VALIDADE 

            NÃO REUTILIZAR 

            NÃO REESTERILIZAR 

             NÃO USE SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA 

              FAIXA DE TEMPERATURA 

           CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO 

       ESTERILIZADO POR VAPOR OU CALOR SECO 

 


