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ค�ำแนะน�ำกำรใช้
Aquamid®/Aquamid® Reconstruction

รำยละเอียดผลติภัณฑ์
Aquamid®/Aquamid® Reconstruction คอืสารไฮโดรฟิลิกเจลที่ใช้ในการเสริมเน้ือเยื่ออ่อนโดยมีลกัษณะใสสามารถฉีดเข้าร่างกายได้แต่
ไม่สามารถดูดซึมได้ Aquamid®/Aquamid® Reconstruction ประกอบไปดว้ยสารครอสลิงก์โพลีเอคริลาไมด์ (cross-linked poly - 
acrylamide) ประมาณ 2.5 % และของเหลวชนิดที่ปราศจากไพโรเจน
(non pyrogenic water) 97.5 % Aquamid® Reconstruction มีความหนืดมากกวา่เลก็นอ้ยเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกบั Aquamid® Aquamid®/
Aquamid® Reconstruction คอืสารไฮโดรเจลโพลีอาคริลาไมด์่ซึง่มีคณุสมบัติไม่สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพและมีความเข้ากนัได้
ทางชีวภาพสารไฮโดรเจลจะจดัจ�าหน่ยในรูปแบบหลอดฉีดยาปราศจากเชื้อที่บรรจุเจลไว้แลว้ปริมาณ1มล.โดยมีฝาครอบ
ปลายเข็มปิดไว้Aquamid®/Aquamid® Reconstruction มีขอ้บง่ใช้ส�าหรับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยใช้เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อขนาด 25/27G 
ฉลาก 3 ส่วนที่มีหมายเลข LOT ก�ากบัอยู่จะอยู่ที่แผงบรรจุหลอดฉีดยาให้ติดฉลากหน่ึงส่วนที่เวชระเบียนคนไข้เพื่อให้สามารถ
ติดตามผลิตภณัฑ์ได้และฉลากอกีส่วนหน่ึงติดไว้ที่แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของคนไข้
กลไกกำรท�ำงำน
Aquamid®/Aquamid® Reconstructionท�างานโดยการเพิ่มปริมาตรให้กบัเน่ือ้เยื่ออ่อนสารไฮโดรเจลที่ฉีดเข้าไปจะกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของเน้ือเยื่ออ่อนที่คงตัวและประสานเข้าเป็นเน้ือเดียวกนั
ข้อบ่งใชแ้ละกำรใช้งำน
Aquamid®/Aquamid® Reconstructionได้รับการออกแบบมาเพื่อการเสริมเน้ือเยื่ออ่อนเพื่อวตัถุประสงค์ดา้นความสวยงามและการปรับ
โครงสร้างใหม่รวมถึงการแก้ไขจากการเสื่อมสลายของไขมันบนใบหนา้
ข้อห้ำมใช้
จะต้องไม่ฉีดสาร Aquamid®/Aquamid® Reconstruction เข้าในบรเิวณที่ก�าลังติดเชื้ อ่หรือบรเิวณที่ก�าลังเป็นโรคผิวหนังไม่ควรใช้สาร 
Aquamid®/Aquamid® Reconstruction ในคนไข้ที่เป็นโรคภมูิต้านตนเองโรคเริมที่บรเิวณริมฝีปากหรือสิวถอืเป็นขอ้หา้มส�าหรับการฉีด
สาร Aquamid®/Aquamid® Reconstruction ไม่แนะน�าให้ใช้สาร Aquamid®/Aquamid® Reconstruction ในคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรงัที่ก�าลังรับการรักษา
ดว้ยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบออกฤทธิ์ทั้งระบบร่างกาย (systemic corticosteroids) หา้มฉีดสาร Aquamid®/Aquamid® Reconstruction เข้าที่
เหนือสันขอบตาในรอยตีนกาวงรอบตาเปลือกตาบรเิวณเต้านมหรืออวยัวะเพศ
ค�ำเตือน
หลกีเลีย่งกำรใชย้ำคอร์ตโิคสเตียรอยด์ (corticosteroids)
ส�าหรับรายละเอียดให้อา่นที่หวัขอ้อาการไม่พงึประสงค์กำร ใช้ สำ รส เตียรอยด์ จะ ท�ำ ให้ ระยะ เวลำ และ กำร รักษำ
กำร ติด เชื้อ แบ คที เรีี ยที ่อำจ เกิด ขึ้น นำน ขึ้น และ แย่ ลงต้องพจิารณาประวตักิารติดเชื้อที่ต่อเน่ืองยาที่ให้ร่วมกนัการ
ผ่าตัดการรักษาดา้นทนัตกรรมเป็นต้นกอ่นการฉีดยาเพื่อป้องกนัการติดเชื้อที่อาจเกดิขึ้นได้ขณะฉีดสารเติมเต็มรวมถึง
สารAquamid®/Aquamid® Reconstructionจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเฉพาะที่ที่เกดิจากการเข้าท�างานของระบบภมูิคุ้ม
กนัที่จ�ากดัให้หลกีเลี่ยงการใช้กลุ่มยาต้านอกัเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) ไม่ควรใช้สารAquamid®/Aquamid® Reconstructionใน
คนไข้ที่มีความคาดหวงัที่เกนิความเป็นจรงิการฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionไม่แนะน�าส�าหรับคนไข้ที่มีโรคเริมที่
บริเวณริมฝีปากหรือสิวซ�้ าอกีไม่ควรฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionในคนไข้ที่ได้รับการรักษาดว้ยยาต้านการแขง็ตัว
ของเลือดไม่ควรฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionในระหวา่งการตั้งครรภ์หรือการให้นมบุตรจะต้องไม่ฉีดสารAquamid®/
Aquamid® Reconstructionในต�าแหน่งที่ปรากฎมีสารเติมเต็มชนิดอื่นส�าหรับเน้ือเยื่ออ่อนซึง่ไม่ดูดซึมและ/หรือมีอายุยาวนานจะ
ต้องไม่ฉีดสารเติมเต็มชนิดอื่นส�าหรับเน้ือเยื่ออ่อนซึง่ไม่ดูดซึมและ/หรือมีอายุยาวนานในต�าแหน่งที่ปรากฏมีสารAquamid®/
Aquamid® Reconstructionอยู่หากต�าแหน่งการฉีดน้ันเคยได้รับรักษาดว้ยสารเติมเต็มใช้ฉีดในเน้ือเยื่ออ่อนที่ดูดซึมได้ต้องท�าการ
ดูดซึมสารเติมเต็มให้เสร็จสมบรูณ์กอ่นที่จะฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstruction(ขั้นต�่ า6เดือน)การรักษาดา้นความงาม
รวมถึงการฉีดสารเติมเต็มในต�าแหน่งที่เคยได้รับการรักษาดว้ยสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionมากอ่นอาจเพิ่มความเสี่ยง
ในการติดเชื้อจากภาวะแทรกซอ้นฉะน้ันจึงควรระมัดระวงัหา้มฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionเข้าชั้นหนังแท้เข้ากลา้ม
เน้ือหรือเข้าหลอดเลือดหา้มผสมสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionกบัสารอื่นๆหา้มฉีดยาใดๆเข้าไปในกลุ่มยาไฮโดรเจล
หา้มใช้สารAquamid®/Aquamid® Reconstructionหากซองบรรจุน้ันเปิดออกหรือเสียหายหา้มฆ่าเชื้อสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionซ�้ า
อกีครั้งหลอดฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionมีไว้เพื่อการใช้งานเพียงครั้งเดียวและใช้ได้กบัคนไข้เพียงคนเดียวเทา่น้ัน
ห้ำม เก็บ เข็ม ฉีด ยำ ที ่ไม่ ได้ ปิด ผนึก และ ห้ำม น�ำ เข็ม ฉีด ยำก ลับ มำ ใช้ ใหม่กำร น�ำ กลับ มำ ใช้ ใหม่ จะ เพิ่ม ควำม เสีย่ง 
จำก กำร ปน เป้ือน และ อีก นัย หน่ึง ยัง เป็น กำร เพิ่ม ควำม เสีย่ง จำก กำร ติด เชื้อหา้มใช้สารAquamid®/Aquamid® Reconstruction
เมื่อหมดอายุแลว้
ข้อควรระวัง
ในคนไข้ที่เคยได้รับการรักษาดว้ยแสงเลเซอร์การแวก็ซ์การลอกผิวการขัดผิวการสักริมฝีปากการเปลี่ยนสีผิวการฟอก
ฟันขาวดว้ยแสงยูวีหรือการรักษาดา้นความงามอื่นๆมาแลว้ไม่ควรฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionจนกวา่ที่ผิวหนัง
ภายนอกจะได้รับการฟ้ืนฟูและเริ่มจะกลบัคนืสู่สภาพเดิมอย่างเต็มที่การรักษาเหลา่น้ีจะต้องไม่ท�าในบรเิวณที่ฉีดเป็นเวลา 
6 เดือนกอ่นและหลังการฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionหา้มเจาะบรเิวณที่ได้รับการฉีดให้หลกีเลี่ยงการผ่าตัดและงาน
ดา้นทนัตกรรมที่ส�าคญัในช่วง6 เดือนกอ่นและหลังการฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionแนะน�าให้ท�าการรักษาดว้ยยา
ปฏชิีวนะหากคนไข้รายน้ันจ�าเป็นจะต้องผ่าตัดหรือรับการรักษาทางทนัตกรรมที่ส�าคญัหลังการฉีดคนไข้ที่ได้รับการรักษา
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โรคติดเชื้อHIVควรได้รับการฉีดดว้ยสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionเฉพาะการรักษาที่มีประสิทธิผลและมีการยับยั้งโรค
ติดเชื้ อ่HIVอย่างเพียงพอเทา่น้ันจะต้องให้การดแูลเอาใจใส่เป็นพเิศษแก่คนไข้ที่ทรมานจากโรคเบาหวานควรพจิารณาให้
ฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionแก่คนไข้โรคเบาหวานที่ควบคุมได้เป็นอย่างดีเทา่น้ันยงัไม่เคยมีการสรุปเรื่องความ
ปลอดภยัและประสิทธิภาพของการรักษาในบรเิวณกระบอกตาควรระมัดระวงัเมื่อท�าการการฉีดคนไข้ที่เคยเกดิรอยแผล
เป็นนนูและ/หรือคนไข้ที่มีคา่การวดัของFitzpatrickอยู่ในเกณฑ์สูงเน่ืองจากผลทางดา้นความงามน้ันอาจไม่เป็นที่พงึพอใจยงั
ไม่เคยมีการสรุปเรื่องความปลอดภยัและประสิทธิภาพของการรักษาส�าหรับคนไข้อายุต�่ ากวา่18ปี
วธิกีำรบริหำรยำ
สารAquamid®/Aquamid® Reconstructionจะต้องได้รับการควบคุมโดยแพทย์ที่มีความคุ้นเคยกบักระบวนการดังกลา่วหากมีการใช้
ยาปฎิชีวนะเพื่อป้องกนัการติดเชื้อแนะน�าให้ใช้ยาร่วมกนัดังต่อไปน้ี:มาโครไลด์ (macrolides) และควิโนโลนส์ (quinolones) หน่ึงคร้ัง
2–6 ชั่วโมงกอ่นการฉีดยาการใช้ยาปฎิชีวนะร่วมกนัข้างต้นจะให้ระดบัความเข้มข้นยาที่สูงในเน้ือเยื่อจงึควรได้ให้ยาเพียง
ครั้งเดียวการใช้ยาร่วมกนัของกลุ่มยาปฏชิีวนะน้ีจะช่วยรักษาครอบคลุมสายพนัธ์เุชื้อแบคทเีรียเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตาม
มเีชื้อบางสายพนัธ์ุยกตัวอย่างเช่นMRSAอาจไม่ตอบสนองไวต่อการรักษาที่กลา่วมาข้างต้นกระบวนการดังกลา่วจะต้องท�า
ภายใต้สภาวะที่ปราศจากเชื้อจงึมีความจ�าเป็นที่จะต้องเชด็ท�าความสะอาดบรเิวณรอบต�าแหน่งที่จะฉีดระยะ 5 ซม.กอ่นการ
ฉีดโดยการใช้ย้าเช่นคลอเฮกซิดนี(chlorhexidine)  
กบัแอลกอฮอล์ทา 2 ครั้งในช่วงเวลา 5 นาทีการฉีดไฮโดรเจล
อาจท�าในระหวา่งการท�าให้ชาเฉพาะที่ให้ดึงฝาครอบส่วนปลายสุดออกโดยหมุนในทิศทางเดียวกนักบัการยึดติดหวัเข็มให้
แน่นให้เกบ็หวัเข็มอย่างแน่นหนาเข้ากบัตัวเบา้รับและตรวจดูให้มั่นใจวา่หวัเข็มน้ันตั้งอยู่อย่างถกูต้องหา้มเพิ่มแรงดนัที่ตัว
ลกูสูบเพราะอาจท�าใหหวัเข็มน้ันอุดตันได้หยุดฉีดัและเปลี่ยนหวัเข็มใหม่ฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionในปริมาณที่
ต้องการเข้าใต้ผิวหนังในลกัษณะถอยหลังในรูปพดัลมให้ฉี้ดสารไฮโดรเจลขณะถอนหวัเข็มออกหลกีเลี่ยงการแกไ้ขที่มาก
เกนิไปสารไฮโดรเจลที่ฉีดเข้าไปน้ันจะต้องไม่กอ่ให้เกิดิแรงดนัที่เน้ือเยื่อมากเกนิไปให้พจิารณาอย่างระมัดระวงัถึงปริมาณ
ของสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionที่จะฉีดทั้งน้ีขึ้นกบัต�าแหน่งการฉีดเมื่อท�าการฉีดไฮโดรเจลในปริมาณที่ต้องการแลว้
ให้ปล่อยแรงดนัในลกูสูบออกกอ่นที่เอาหวัเข็มออกหลังการฉีดให้ท�าการปรับให้เหมาะสมดว้ยแสงเพื่อให้มีการกระจายของ
ไฮโดรเจลอย่างสม�่าเสมอการฉีดเพิ่มเติมอาจท�าได้เมื่อหายจากอาการบวมอย่างนอ้ยที่สุดในช่วง 14 วนัการฉีดสารAquamid®/
Aquamid® Reconstructionให้พจิารณาถึงความยืดหยุ่นของเน้ือเยื่อและปริมาณเลือด
กระบวนกำรหลังทีเ่กิดผลทีต่ำมมำ
หากมีอาการบวมน�้าเกดิขึ้นให้ใช้แผ่นความเย็นประคบลงบรเิวณเฉพาะที่หา้มรักษาอาการบวมน�้าดว้ยกลุ่มยาNSAIDsหรือ
กลุ่มยาคอร์ติโคสเตียรอยด์คนไข้ควรได้รับการแนะน�า
- ไมส่ัมผสับรเิวณที่ฉีดอย่างนอ้ย6ชั่วโมง
- ไมจู่บปากหรือท�าออรัลเซก็ซ์ในวนัที่มีการฉีด
- ไม่ใช้เคร่ืองส�าอางและผลิตภณัฑ์ดแูลผิวตรงบรเิวณที่รักษาในวนัที่มีการฉีด
- ไมโ่กนหนวดในวนัที่มีการฉีด
- ไมเ่จาะหรือแวกซ์บรเิวณที่ฉีด
- ให้หลกีเลี่ยงการสัมผสักบัแสงแดดโดยตรง(รวมถึง
การใชตู้้อาบแดดและอปุกรณท์�าสีดว้ยแสงอาทติยอ์ื่นๆ)
หรือสัมผสักบัปัจจยัสิ่งแวดล้อมที่เย็นจดัในช่วง4 สัปดาหแ์รกหลังการฉีด
- ใหห้ลกีเลี่ยงผวิไหมห้รอือาการบวมในบรเิวณที่มกีารฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstruction

ภำวะไม่พึงประสงค์
ภาวะไม่พงึประสงคน้ั์นจ�ากดักบัปฏกิริิยาเฉพาะที่ณต�าแหน่งการฉีด
ภำวะไม่พึงประสงคป์กติ
ปฏกิริิยาที่เกดิเฉพาะที่ชั่วคราวอนัเกี่ยวกบัการฉีดสารที่สามารถหายได้เองตามธรรมชาติไดแ้ก่รอยแดงเลก็นอ้ยรอยช�้ า
บวมเกดิลิ่มเลือดคนับวมเลก็นอ้ยการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนแปลงเม็ดสีและความเจ็บปวดปานกลาง
ภำวะไม่พึงประสงคท์ีเ่กิดขึ้นนอ้ย
(นอ้ยกวำ่ 0.1 % จำกกำรรักษำ) 
การติดเชื้อจะเกดิขึ้นได้ที่ต�าแหน่งการฉีดและจะต้องได้ร้ับการรักษาดว้ยยาปฏชิีวนะในทนัทีอาการต่างๆไดแ้ก่การรู้สึก
เสียวซ่าบวมหรือมีรอยแดงการฉีดตื้นๆหรือการแกไ้ขมากเกนิไปอาจน�าไปสู่การสะสมของไฮโดรเจล(กอ้นบวม)หรือเกดิ
การย้ายต�าแหน่ง
ภำวะไม่พึงประสงคท์ีเ่กิดขึ้นนอ้ยมำก
(นอ้ยกวำ่ 0.01 % จำกกำรรักษำ) 
อาการตดิเชื้อ“ระดบัต�่า”จากการรักษาที่ไม่ดีหรอืไม่ทราบมากอ่นอาจท�าให้เกดิการแขง็ตวัของเน้ือเยื่อเป็นกอ้นเน้ือและ
บวมนนูที่จะปรากฏให้เห็นนานหลายปีหลังการฉีดส่ิงน้ีอาจท�าให้เกิดความรู้สกึไวต่อชั้นหนังแท้ที่เพิม่ขึน้และความเจบ็ปวดใน
บริเวณที่ฉีดได้การตายของเน้ือเย่ืออาจเกดิขึน้ในกรณีที่มีการฉีดสาร Aquamid®/Aquamid® Reconstruction ต้ืนเกินไปหรือในกรณีมีการ
แกไ้ขมากเกนิไป
เช่นเดียวกบักระบวนผ่านทางผิวหนังอื่นๆขณะฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionก็ยอ่มมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ควร
ปฏบิัติตามขอ้ควรระวงัมาตรฐานเกี่ยวกบัเรื่องผลิตภณัฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าร่างกายได้ทกุชนิดภาวะไม่พงึประสงค์จะเกี่ยวกบัการ
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ติดเชื้อหรือผลต่างๆที่เกดิหลังการติดเชื้อหากสงสัยวา่มีการติดเชื้อจะต้องให้การรักษาดว้ยยาปฏชิีวนะในเบื้องต้นทนัทีอาจ
ใช้ยาร่วมกนัหรือยาเดี่ยวในการรักษาโดยใช้กลุ่มยาแมคโครลิด (macrolides) กลุ่มยาควิโนโลน(quinolones) และกลุ่มยาเททระไซ
คลิน (tetracycline) ซึง่สามารถครอบคลุมเชื้อแบคทเีรียที่อาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อภายหลังการใช้สารเติมเต็มได้เป็นส่วน
ใหญ่อย่างไรก็ตามเชื้อแบคทเีรียบางสายพนัธ์ุยกตัวอย่างเช่นMRSAอาจไม่ไวต่อการรักษาที่กลา่วมาข้างต้นการพจิารณา
ถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องท�าการตัดเน้ือเยื่อไปตรวจดว้ยหวัเข็มขนาดเลก็ภายใต้สภาวะปราศจากเชื้อและควร
ปรึกษานักจลุชีววทิยาไม่ควรรีรอในการท�าการรักษาการเพาะเชื้อที่ไม่พบเชื้อไม่ได้เป็นการสรุปวา่ไม่มเีชื้อแบคทเีรียใน
กรณีจ�าเป็นการตรวจหาเชื้อแบคทเีรียส่วนใหญ่น้ันจะท�าโดยการวิเคราะห์PCRโดยปกติปฏกิริิยาการตอบสนองต่อร่าง
กายกบัสิ่งแปลกปลอมหลังจากการฉีดสารAquamid®/Aquamid® Reconstructionน้ันมีนอ้ยและไม่สามารถตรวจพบได้ในทางคลินิก
ปฏกิริิยาน้ีจะเพิ่มขึ้นอย่างเดน่ชดัหากมีการติดเชื้อแบคทเีรียในกรณีที่มีอาการติดเชื้อดื้อยาอาจจ�าเป็นจะต้องผ่าตัดเอาวสัดุ
ที่ฝังอยู่ออกซึง่วธิีน้ีอาจท�าให้เกดิรอยแผลเป็นได้ห้ำมใช้ กล่่ม ยำ สเตียรอยด์ หรือ NSAID เน่ือง จำก จะ ท�ำ ให้ ยดื ระยะ เวลำ 
และ ท�ำ ให้ กำร รักษำ กำร ติด เชื้อ แบคทเีรีย นัน้ นำน และ ยิง่ เลว ร้ำย ยิง่ ขึ้น 
กำรรำยงำนภำวะไม่พึงประสงค์
จะต้องรายงานภาวะไม่พงึประสงค์/อาการแทรกซอ้นตา่งๆให้กบัทางผู้จดัจ�าหน่ายในประเทศหรือรายงานตรงไปที่ Contura 
International A/S ผา่นทางอีเมล: info@contura.comให้ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มรายงานสิง่ที่เกดิขึน้ได้ที่ www.aquamid.com/physician/documents หรือ
รายงานผา่นแบบฟอร์มรายงานอบุตัิการณ์ออนไลน์
ข้อมูลคนไข้
คนไข้ควรรับทราบเกี่ยวกบัขอ้บง่ใช้ผลลัพธ์ที่คาดหวงัขอ้หา้มใช้ค�าเตือนขอ้ควรระวงัและอาการแทรกซอ้นอนัอาจจะเกดิ
ขึ้นได้คนไข้จะต้องเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มแสดงความยิืนยอมที่ได้จากผู้จดัจ�าหน่ายหรือดาวนโ์หลดแบบฟอร์มน้ีได้จากเวบ็
ไซต์ www.aquamid.com/physician/documents ในกรณีที่เกดิอาการแทรกซอ้นคนไข้จะต้องติดต่อกบัแพทย์ผู้ท�าการฉีดทนัทีเพื่อรับการ
รักษา
กำรจดัจ�ำหน่ำยและกำรจดัเก็บ
การฆ่าเชื้อ:สารAquamid®/Aquamid® Reconstructionจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อดว้ยความร้อนชื้นจะต้องเกบ็สารไฮโดรเจลโดยป้องกนั
จากแสงแดดโดยตรงหา้มแช่เยอืกแขง็เกบ็ให้พน้มอืเดก็
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