КАКВО Е PBSERUM MEDICAL?
pbserum MEDICAL е иновативна линия естетични
продукти, специализирани в лечението на фиброза.
Медицинската
линия
pbserum
MEDICAL
е
предназначена за специалисти по естетична медицина и
се произвежда от лаборатории Proteos Biotech със 100%
испанска технология.

Биотехнологичните лаборатории Proteos
Biotech са водещи в разработката и
производството на медицински изделия,
регулирани според високите стандарти за
безопасност и високо качество, сертифицирани
според ISO 13485. Proteos Biotech използват
биотехнологиите за получаване на активни
съставки последно поколение, с доказано
приложение в естетичната медицина.
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КАК РАБОТЯТ ПРОДУКТИТЕ PBSERUM
MEDICAL?
Ензимите са протеини, които съществуват в
тялото ни и селективно катализират
метаболитните процеси. Те са отговорни за
образуването
и
разграждането
на
съединенията. Рекомбинантните ни ензими
са силно селективни и всеки от тях действа
върху
специфичен
субстрат.
Ензимите
Proteos
Biotech
са
следните:
липаза,
колагеназа и лиаза. Те действат синергично в
борбата с фиброзните процеси.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА PBSERUM
MEDICAL?
Предимството
за
използване
на
рекомбинантни
ензими
се
дължи
на
биотехнологиите,
използващи
микроорганизми. Уникалната система на
Proteos Biotech позволява получаването на
по-чисти ензими с по-проста структура. По
този начин продуктите са по-ефективни и
хипоалергенни.
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КОЛАГЕНАЗАТА
е ензим атакуващ и разграждащ колагеновите влакна, като по този начин стимулира
фибробластите да синтезират нови колагенови фибри.

ЛИПАЗАТА
е ензим отговорен за разграждането на триглицеридите до глицерол и мастни киселини.
По този начин се намалява обема на адипоцитите, без да се нараняват последните или
обкръжаващата ги тъкан.

ЛИАЗАТА
е енизм разграждащ протеогликаните в извънклетъчния матрикс,
задържането на течности и подобрявайки пропускливостта на тъканите.

намалявайки
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КАКВО Е PBSERUM MEDICAL ЛИОФИЛИЗАЦИЯ?
Лиофилизацията е метод за консервиране чрез дехидратация, при който продуктът се подлага на бързо
замразяване. Процесът на лиофилизация подобрява стабилността на продуктите. Ензимите запазват 100% от
свойствата и активността си, без да е необходимо дабавянето на консерванти. Производственият процес
протича в стерилна среда, клас А и гарантира високото качество на продуктите. Не е необходимо студено
съхранение.
Продуктите
могат
да
се
съхраняват
при
температури
между
1ºC
и
30ºC.
ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
Ефективността на ензимите в pbserum MEDICAL е тествана в in vivo и in vitro проучвания. In vivo резултатите
показват висока ефективност в лечението на фиброза, с видими резултати още след първото приложение. Освен
това, благодарение на характеристиките на рекомбинантните ензими и запазването в стерилна среда чрез
лиофилизация, продуктите предлагат високо ниво на безопасност.
.
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PBSERUM
HA1.5
е
специален
вид
хиалуронова киселина, с високо молекулно
тегло
(HMWHA),
която
е
специално
разработена за лечение и профилактика на
фиброза.
Тя има противовъзпалителни, регенеративни
свойства и стимулира възобновяването на
колагеновите влакна в увредените тъкани.

HMWHA* with CE
marking
Volume: 1.5 mL
Concentration: 8 mg/mL
*High Molecular Weight Hyaluronic Acid (HMWHA)

Благодарение
на
уникалните
си
характеристики,
PBSERUM
HA1.5
се
използва за борба с хиперпролиферацията на
фибробласти, инхибира профиброзни агенти
и
стимулира
реорганизацията
на
колагеновата матрица в дермата - основата
на PBSERUM MEDICAL лечението.
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high

ENZYMATIC REAGENT

Активни съставки
Collagenase Col G/H PB220

Lipase PB500

Lyase LYA PB72K

Индикации
• Лечение и превенция на
постхирургична фиброза.
• Хипертрофични, атрофички и
келоидни белези.
•Интеграция на кожни присадки
при изгорени пациенти.
•Стрии.
•Портокалова кожа.
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КЛИНИЧЕН ТЕСТ: HIGH

Преди

След 2 седмици

Постохирургичен белег на корема
1 Сесия
10 mL (1.5 mL HA1.5 + 8.5 mL of reconstitution buffer)10 mL (1.5 mL
HA1.5 + 8.5 mL of reconstitution buffer)

Резултат:
Увеличаване на еластичността и подобряване на
текстурата на кожата, възстановяване на цвета и
симетрията, водещи до цялостно подобряване на
външния вид на белега.
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ПОСТУРГИЧНА ФИБРОЗА
Интралезионално приложение: дълбоко до
повърхностно
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БЕЛЕЗИ (хипертрофичен, атрофичен,
келоиден)
Интралезионално приложение:
Дълбоко до повърхностно

3

ПРИ КОЖНИ
ПРИСАДКИ СЛЕД
ИЗГАРЯНЕ
Интралезионално
приложение

A

4
5

СТРИИ
Интралезионално
приложение: Повърхностно

ПОРТОКАЛОВА КОЖА
Inside Nodules application: Дълбоко до
повърхностно
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medium

ENZYMATIC REAGENT

Активни съставки
Collagenase Col G/H PB220

Действие
•Стимулира липидния
метаболизъм и разграждането на
триглицеридите, за да намали
обема на адипоцитите.

Lipase PB500

Lyase LYA PB72K

Индикации
•Фиброза с натрупване на
мазнини.
•Липоми.

КЛИНИЧЕН ТЕСТ: MEDIUM

Преди

Третиране на "двойна брадичка"
1 Сесия
Използвано количество:
12 mL (6 mL от страна)

Резултат:
Видимо намален обем на двойната брадичка,
предефиниране на челюстната линия и цялоснто
по-стегнат вид.

След
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1

ФИБРОЗАНИ СРАСТВАНИЯ С
МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ
Приложение: дълбоко до средно

2

ЛИПОМИ
Приложение: Дълбоко до
повърхностно
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low

ENZYMATIC REAGENT

Акривни съставки
Collagenase Col G/H PB220

Lipase PB500

Lyase LYA PB72K

Индикации
•Периорални торбички със
задържане на излишни мазнини и /
или течности
•Отпусната кожа
•Подмладяване на ръцете
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КЛИНИЧЕН ТЕСТ: LOW

Преди

След 2 седмици

Периорбитални (околоочни) мастни торбички с едема
1 Сесия
Използвано количество: 5 mL. (1.5 mL HA + 3.5 mL reconstitution
buffer), 1 mL на всяка торбичка

Резултат:
Намаляване на обема на мастната
тъкан и намаляване на периоралния
оток.
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ПЕРИОКУЛЯРНИ ТОРБИЧКИ С
ИЗЛИШНА МАСТНА ТЪКАН И/
ИЛИ ТЕЧНОСТ
Приложение: вторбичките: Средно
до повърхностно

2

A
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ОТПУСНАТА КОЖА
Приложение:
Повърхностно

ПОДМЛАДЯВАНЕ НА РЪЦЕ
Приложение:
Повърхностно

33

HA PARTIAL CORRECTOR:

Предлага решение за частично остраняване на филъри, коригиране на форма или обем.

20 mg/mL

0,1 mL
0,15 mL0

0,1 mL
,15 mL

25 mg/mL

0,15 mL0
0,2 mL

,15 mL
0,2 mL

30 mg/mL

0,2 mL

0,2 mL

0,3 mL

0,3 mL
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HA TOTAL CORRECTOR:

Предлага решение за пълно отстраняване на филъри, в случай на нежелана реакция на
организма.

20 mg/mL

0,1 mL
0,15 mL0

0,1 mL
,15 mL

25 mg/mL

0,15 mL0
0,2 mL

,15 mL
0,2 mL

30 mg/mL

0,2 mL

0,2 mL

0,3 mL

0,3 mL

