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 הנדון: עמדת האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית - המלצה לסיווג של חומרי מילוי

 מסוג חומצה היאלורונית

  כתכשיר רפואי.

 

 שלום רב,

מאביזר (ח.ה.) היאלורונית חומצה מסוג מילוי חומרי הגדרת את בדחיפות לשנות ממליץ              אני

 רפואי לתכשיר רפואי מהנימוקים הבאים:

הרדמה המשרה במינון לידוקאין כוללים בישראל הנמכרים ח.ה. מסוג החומרים            1.מרבית

  מקומית. לידוקאין היא תרופה.

פעילות בעלי הם לנוזל. קרובה נמוכה בדלילות גם נמכרים ח.ה. מסוג             2.החומרים

שינוי אלא נפח מילוי איננה ופעילותם שהוגדרו כפי זמני עורי תת שתל אינם הם                פרמקולוגית.

 פרמקולוגי של העור והתת עור.

לפיה (ההתוויה העין גלגל כמו סגור חלל לתוך היאלורונית חומצה להזרקת             3.בניגוד

בגוף, מתפזרים עור לתת המוזרקים ח.ה. מסוג החומרים כאביזר), החומר הוגדר             היסטורית,

עורק של חסימה יתר, רגישות תגובות לרבות מרוחקות מערכתיות השפעות להם             יש

כאלו לסיבוכים שקשור מוצר קבועה. ואף ממושכת ונפיחות העור של נמק עיוורון,              הרשתית,

ואסתטית פלסטית לכירורגיה הישראלי באיגוד מרשם. באמצעות פיקוח לו שיהיה            מוטב

ידי על בשימוש בעקר לח.ה. הקשורים וקבועים חמורים סיבוכים על רבים דיווחים              התקבלו

 גורמים לא מוסמכים.

דבר במרשם צורך ללא לעיתים מסחריים לגורמים ישירות נמכרים ח.ה. מסוג             4.החומרים

מדי המתרחבות בהתוויות דעת קלת ולגישה בהם לשימוש הקשורות בסכנות להמעיט             הגורם

 שבוע לתחומים חדשים לרבות הזרקה של החומרים לתוך השדיים ולתוך אברי המין.
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דבר במרשם צורך ללא לעיתים מסחריים לגורמים ישירות נמכרים ח.ה. מסוג             5.החומרים

(קוסמטיקאיות, ברפואה לעסוק היתר לו שאין מי ידי על בחומרים השימוש לזמינות              הגורם

הפה לחלל מחוץ בהזרקות לעסוק לו הותר לא ו/או לעצמם) המזריקים אזרחים              ספרים,

 (רופאים של השיניים).

FDA ה ידי על הוגדר (ג'ובידרם) בישראל הנפוצים ח.ה. מסוג ההזרקה מחומרי              6.אחד

 כמוצר מרשם:
“Juvederm is a prescription device that should only be injected and sold            

by or on the prescription of a licensed health care provider.”  

https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/Co

smeticDevices/WrinkleFillers/ucm227749.htm 

 

:FDA 7. ככל שמדובר בחומצה היאלורונית המכילה לידוקאין קבע ה 
“Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a              

physician or licensed practitioner.”  

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf4/P040024S072c.pdf 

(בוטוליניום כמעט לוואי תופעות וללא האסתטיקה בתחום נפוץ בשימוש אחר הזרקה             8.חומר

 טוקסין)  הוגדר כתכשיר רפואי.

שהדבר כפי הובלה ואופן אחסון תנאי מבחינת החומר של להפצה GDP כללי הוגדרו               9.לא

  נעשה עם תרופות.

מזרקים של מסוימת כמות של קניה לדוג. המשווק. התנהלות את המגדיר אתי קוד               10.אין

של לזילות גורמת כזו התנהלות בחו"ל. לכנס בנסיעה או בחופשה הרוכש את תזכה יצרן                של

  המקצוע ולהכנסת שיקולים זרים בעת מתן טיפול רפואי.

 

  בכבוד רב,

  דר' מאיר כהן,

 יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית
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