
NEJLEPŠÍ ESTETICKÁ
MIKRO KANYLA
PRO VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY



REVOLUCE V KOSMETICKÝCH
VÝKONECH

Při kosmetických výkonech lékaři běžně 
používají tuhé a ostré jehly se ztupenou 
špičkou. Bohužel tyto jehly mají sklon 
zvyšovat bolestivost a ekchymózu, což 
vyžaduje delší čas pro zotavení. 
zvyšovat bolestivost a ekchymózu, což 
vyžaduje delší čas pro zotavení. 

 JE NEJLEPŠÍ 
MIKRO KANYLA  MAGIC NEEDLE 

+ Snižuje bolestivost aplikace
+ Snižuje riziko nekrózy
+ Snižuje čas pro zotavení
+ Umožňuje lepší aplikaci

MAGIC NEEDLE

PRO ESTETICKÉ OŠETŘENÍ



MAGIC NEEDLE
NOVINKY

NEVÝHODY
jehly s ostrou špičkou

VÝHODY
s MAGIC NEEDLE

Je zde dokonalá rovnováha mezi tuhostí a 
flexibilitou, což lékaři umožňuje kontrolovat 
pohyb, aniž by došlo k poškození pokožky. 
Kanyly MAGIC NEEDLE vklouznou do pokožky 
bez jakéhokoliv jejího poškození. 

Omezená možnost manipulace: injekční technika 
je přímočará, protože tuhé hypodermické jehly 
nebo kanyly musí následovat přímou lineární 
trajektorii.  Ostrá špička rovněž prořezává pokožku. 
Tato technika může způsobovat krvácení nebo jiné 
vedlejší účinky i přes to, že aplikaci provádí velmi 
zkušený lékař. 



MAGIC NEEDLE
CHARAKTERISTIKA

ZAOBLENÝ KONEC
Umožňuje kanyle proniknout do pokožky.

INOVATIVNÍ ŠROUBOVACÍ SYSTÉM  
Pro lepší uchycení kanyly.

LATERÁLNÍ OTVOR S INDIKÁTOREM NA KANYLE  ‘MN’ 
Označuje orientaci otvoru pro homogenní aplikaci produktu.

DOKONALÁ ROVNOVÁHA MEZI TUHOSTÍ A FLEXIBILITOU 
Umožňuje kontrolu hloubky a směr aplikace.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA ZPRACOVÁNÍ
Díky novým technikám kontroly granularity a inovativním povrchovým úpravám 
jsou produkovány velmi precizní mikrokanyly.

ADAPTABILNÍ PRO KAŽDÉ MÍSTO APLIKACE
Obličej, nohy, paže, ruce, krk atd. 

KOMPATIBILNÍ
S mnoha druhy produktů.

MAGIC NEEDLE   JE 
MIKROKANYLA VYTVOŘENÁ PRO VŠECHNY TYPY
VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ PRO KOSMETICKÉ VÝKONY 



MAGIC NEEDLE
CHARAKTERISTIKA

®

# Snížení rizika  
ekchymózy 

# Žádné krvácení 
 v dermisu

# Neinvazivní 
a bezbolestné

# Použití jednoho 
vstupního bodu

# Lepší aplikace 
do pokožky

# Rychlost 
aplikace

# Nová technika
pro nové pocity

# Eliminace 
času pro zotavení

# Dokonalá kontrola
hloubky aplikace 

Pacienti budou uvolnění.

Zaoblený konec snižuje riziko ekchymózy 
a intravaskulární aplikace.

Technika nemá žádné vedlejší účinky,  
proto není zapotřebí žádného času pro 
rekonvalescenci.

Jediný vpich pro dokončení více než  
dvaceti aplikací přes jeden vstupní bod.

Toto obvykle vede ke vzniku hematomů.

Injekční technika umožňuje dokonalou
kontrolu nad hloubkou aplikace.

Rovnoměrné rozložení a homogenita 
injekční aplikace.

Díky flexibilitě a  zaoblenému konci kanyly
je zákrok téměř bezbolestný.

Jeden vpich je dostatečný pro širokou oblast aplikace
při použití atraumatické posuvné techniky. Zákroky jsou
rychlejší a mají širší pokrytí.

Neinvazivní 
bezbolestné

Rychlost 

Díky flexibilitě a  zaoblenému konci kanyly
je zákrok téměř bezbolestný.

Jeden vpich je dostatečný pro širokou oblast aplikace
při použití atraumatické posuvné techniky. Zákroky jsou
rychlejší a mají širší pokrytí.



# 30G/27mm

PRODUKTOVÁ ŘADA

JEMNÁ KANYLA PRO DELIKÁTNÍ APLIKACE, 
VYSOKÁ PŘESNOST

+ CHARAKTERISTIKA
Doporučena pro nízko viskózní výplně a superficiální aplikaci.

+ POUŽITÍ
Marionety
tváře / brada
rty

# 27G/37mm
POLYVALENTNÍ KANYLA, TESTOVÁNA 
S 20 RŮZNÝMI DRUHY VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ

+ CHARAKTERISTIKA
 Doporučena pro středně až nízko viskózní výplně.

+ POUŽITÍ
glabelární výrazové linie
kruhy pod očima
nasolabiální záhyby
tváře
brada

nasolabiální záhybynasolabiální záhyby

Poznámka: každá MAGIC NEEDLE     je dodávána v individuálně balených blistrech společně se zaváděcí jehlou Magic Pilot  



 PRODUKTOVÁ ŘADA

# 25G 40/50mm
V DÉLCE 40MM  A 50MM

+ CHARAKTERISTIKA
Doporučena pro vysoce viskózní výplňové materiály.

+ POUŽITÍ
glaberální výrazové linie
kruhy pod očima
obočí / nadočnicový oblouk
lícní kosti
brada
objem obličeje a těla
horní a dolní končetiny

# 22G 57/70mm
DOKONALÝ PŘECHOD MEZI CHIRURGICKOU 
MIKROKANYLOU A FLEXIBILNÍ JEHLOU

+ CHARAKTERISTIKA
Existuje v délce 57 a 70 mm. Doporučena pro
velmi viskózní výplně do hlubokého dermisu.

+ POUŽITÍ
obočí / nadočnicový oblouk
lícní kosti
Tear trough
spodní čelist
aplikace pro zvýšení objemu
 

Poznámka: každá MAGIC NEEDLE     je dodávána v individuálně balených blistrech společně se zaváděcí jehlou Magic Pilot



GLABELA

LÍCNÍ KOST

NASOLABIÁLNÍ ZÁHYB

MARIONETY

RTY

SPODNÍ ČÁST TVÁŘE

KRUHY

SPODNÍ ČELIST

HORNÍ ČÁST TVÁŘE

OBOČÍ / OBLOUK
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TECHNIKA APLIKACE

# 30G/27mm
# 27G/37mm

# 30G/27mm
# 27G/37mm

# 27G/37mm

# 27G/37mm
# 25G /40mm

# 25G /40-50mm
# 22G /57 - 70mm

# 27/37mm

# 25G /40-50mm
# 22G /57 - 70mm

# 25G /40-50mm
# 22G /57 - 70mm

# 25G /40mm
# 27/37mm

# 27G/37mm

+  Zaváděcí jehla, lékař vytvoří jeden malý vstupní otvor, 
který je větší než kanyla MAGIC NEEDLE.

+ MAGIC NEEDLE    je aplikována do pokožky pomocí 
posuvného pohybu. Aby mohla být kanyla zasunuta, musí být 
pokožka napnuta v opačném směru než se MAGIC NEEDLE    
pohybuje.

+  Jakmile je MAGIC NEEDLE     umístěna ve správné pozici,  
proveďte aplikaci retrográdním způsobem s postupným 
vysouváním MAGIC NEEDLE.

3 FÁZE TECHNIKY APLIKACE:
NOVÝ INJEKČNÍ KONCEPT



ZA POUŽITÍ MAGIC NEEDLE
JSME VYTVOŘILI NOVÝ APLIKAČNÍ KONCEPT
  FAN-SHAPE injekční metoda
  Aplikace ve tvaru PAPRSKOVÉHO KOLA

Paprskové kolo (vlevo), fan-shape (střed). 

TECHNIKA APLIKACE

UMOŽŇUJE
+ Rychlejší, kvalitnější aplikaci bez ekchymózy
+ Povrchovější a širší distribuci produktu
+ Jemnější výsledek, žádné nerovnosti

NOVÝ INJEKČNÍ KONCEPT



Dobrá technika
Opatrné zacházení k dosažení výsledků: 
žádná bolest a žádné nežádoucí účinky
Pečlivý výběr vstupního aplikačního bodu 
v závislosti na oblasti aplikace

INJEKČNÍ APLIKACE
S CITEM

PRŮMĚR: čím menší průměr, tím méně invazivní zákrok - 
riziko způsobení modřin se téměř blíží nule. Nicméně čím 
menší je průměr, tím více je aplikace citlivější. Ačkoliv je 
injekční technika víceméně bezbolestná, pocity pacientů 
budou velmi rozdílné. Adekvátní vysvětlení  zákroku a 
komunikace s pacientem je pro uklidnění nezbytná. 

FLEXIBILITA: je klíčem k “injekční aplikaci s citem”. 
Základem je znalost obličejové anatomie a individuální 
senzitivita lékaře, který by se nikdy neměl pokoušet o příliš 
rychlou aplikaci. Je důležité najít správnout pozici, která 
umožní kanyle snadno vklouznout do pokožky. Může být 
nezbytné tento postup několikrát opakovat, dokud si 
kanyla nenajde svou cestu okolo překážky. 

MAGICKÁ PRAVIDLA:
Porozumění a využití flexibility Magic Needle.
Nespěchat. Při používání Magic Needle buďte trpěliví.
Netlačte na kanylu a buďte jemní. Toto může být složitá 
změna, protože při aplikaci jehlou s ostrou špičkou se 
nikdy nesetkáte s žádným odporem. 
Pokožku napínejte nebo ji naopak uvolňujte tak, abyste 
kanyle umožnili snažší průchod.
Uvědomte si, že čím tenčí kanyla je, tím snadněji může 
penetrovat povrchové vrstvy pokožky a tím opatrněji 
musíte s kanylou pracovat.

Dobrá technikaDobrá technika
Opatrné zacházení k dosažení výsledků: Opatrné zacházení k dosažení výsledků: 
žádná bolest a žádné nežádoucí účinkyžádná bolest a žádné nežádoucí účinky
Pečlivý výběr vstupního aplikačního bodu Pečlivý výběr vstupního aplikačního bodu 

MAGICKÁ PRAVIDLA:MAGICKÁ PRAVIDLA:
Porozumění a využití flexibility Magic Needle.
Nespěchat. Při používání Magic Needle buďte trpěliví.
Netlačte na kanylu a buďte jemní. Toto může být složitá 
změna, protože při aplikaci jehlou s ostrou špičkou se 
nikdy nesetkáte s žádným odporem. 
Pokožku napínejte nebo ji naopak uvolňujte tak, abyste 
kanyle umožnili snažší průchod.
Uvědomte si, že čím tenčí kanyla je, tím snadněji může 
penetrovat povrchové vrstvy pokožky a tím opatrněji 
musíte s kanylou pracovat.

KLÍČOVÉ BODY PRO 
“INJEKČNÍ APLIKACI S CITEM”

METODA APLIKACE:



PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

SPOKOJENOST PACIENTŮ

GRAF 1: Spokojenost pacientů na základě celkových zkušeností
z ošetření*
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Průměrné Normální

GRAF 2: Spokojenost pacientů na základě různých kritérií* 
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* Data v souboru u společnosti Needle Concept, Paříž
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