




Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 

Состав: Kolagen.
Помошни материи  за инјекција: Rhododendron NaCl, вода .
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD- ISCHIAL e медицинско средство дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување 
причинето од  :
 стареење· 
 лошо држење на телото· 
 пратечки хронични болести· 
 удари и повреди· 
 загадувачи· .

 медицинско средство кое го потпомага движењето, MD- ISCHIAL e
особено долната регија на грбот од рбетниот столб. Неговите главни 
терапевтски функции вклучуваат:
 Ефект на бариера· .

.·  Подмачкување
.·  Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

 медицинско средство, наменето за употреба од страна MD- ISCHIAL e 
на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени установи 
со цел  :
 Подобрување на подвижноста на нозете.· 
 Потпомага на истегнување на мускулите на нозете· .

.·  Потпомага на поддршката на мускулното ткиво на нозете
·  Ја ублажува болката во нозете додека отпочнува движењето на 
нозете повторно после период на пролонгирана неактивност.

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1 , 10 .третман неделно недели по ред

Техниката на пераартикуларно вбризгување (местото на давање 
мора да биде асептично, внесета ја иглата во близина на сакро-
илијачниот зглоб до длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x Mатеријали за асептична припрема на кожата: ракавици за 
  еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол,  
  стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа
x  Игли стерилни:  27 G.

: 5 10 , x  Шприцеви големина или мл во зависност од количеството на 
раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се познатиMD-ISCHIAL . 
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен 
материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкасто 
вбризгување во едната рака, а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При ишијалгични болки потребна е диференцијална дијагноза за 
секундарна болка во мускулите  потполна хернијација на дискусот, ,
стеноза на спиналниот канал, синдром . При механичко Cauda equine  
дејство на иглата или на површински реакции на кожата може да 
дојде до благо црвенило на местото на вбризгување.

Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција на кожата. 
Пиогените бактерии можат да предизвикаат апсцеси на местото на 
вбризгување.
ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА.
Не користете по остекот на рокот на употреба, 
Рокот на употреба се однесува на производ, кој е правилно 
складиран во оригинално и неоштетено пакување. 
Производот да се употреби веднаш по отварањето.

Упатство за употреба
Средството  може да се употреби за самостален MD-ISCHIAL
третман или во комбинација со други медицински средства со 
ист опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби.
Кога е потребен третман за акутна болка, средството MD-ISCHIAL 
може да се употреби заедно со иMD-NEURAL, MD-POLY  

со едно или повеќе од наведените средстваMD-MUSCLE ( ). 
Покрај тоа, кога е потребен третман за поддршка за матриксот од 
сврзното ткиво или кога е потребно да се успори процесот на 
физиолошко стареење, средството може да се  MD-ISCHIAL 
употреби заедно со MD-MATRIX i MD-TISSUE.
Исто така може да се користи како механичка подлога при 
третман на следните болести:

.x Ишијалгична болка
 MD-LUMBAR x Лумбално-ишијалгична болка (заедно со средства

)и MD-NEURAL
Неуралгии во долниот дел на лумбалиот дел на рбетот заедно x  (

  со средството MD- ).MUSCULE
x Невралгии на ногата по постоперативен третман на дискус 
  хернија на L4-L5, L5-S1.

Morton neuroma  MD-NEURAL).x  (заедно со средството
.
Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е добро 
затворена. По отварањето содржината на ампулата мора 
веднаш на се искористи. 
Не ја користете ако пакувањето е оштетено.

СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

А) На средина на предниот дел на
бутот околу 20 см над горната ивица 
на пателата
В) На средина на предниот дел на
бутот околу 15 см над горната ивица 
на пателата.

МD:
MD  + MD Neural  Matrix

Вбризгување:
или i.m. s.c.

Пациентот стои право, на бочнатаC) 
    површина на бутот, во точката каде
    што средниот прст на пациентот го
    допира бутот

MD: 
MD Neural + MD Matrix

Вбризгување:
s.c.

ГЛАВНИ ТОЧКИ

  Анатомски знаци:

 Средина на големиот седален А)
 мускул, 5-6 см латерално од 

 постериорната средишна линија
 Средина на глутеално-феморален B)

набор
) Средина на задната површина на C

 бутот, на средина помеѓу анатомскиот 
знак  (види горе) и анатомскиот В
знак (види горе) D

 Средина на поплитеалната браздаD)
 Точка на инсерција помеѓу дватаЕ)

мускули на гастрокнемиус и тетивата 
на солеус

см од врвот на долниот )  3-4 F
постериорен надворешен малеолус.

Вбризгување:
и : , , mI. .A B C

: i.d.D
, : s.c. E F

Напомена:
Сите субкутани ( . .) и интрадермални ( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина s c i d
1  G2-16 мм, пречник 25-28 . 
Сите интрамускулни ( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 40 мм, пречник 21 i m G

- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени (
* При интрадермално вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 30 степени (
- При интрамускулно вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени (

Ишијадичен нерв

Ишијадичен нерв - MD ISCHIAL

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ MD
- Инјектирајте во главните точки

- Ишијалгична болка: MD ISCHIAL
MD ISCHIAL + - Лумбално-ишијална болка: 

  MD LUMBAR + MD NEURAL
- Невралгија во долниот дел на лумбалниот 
   рбет: MD ISCHIAL + MD MUSCLE

- Перзистентна ишијална болка заради постоперативен
  третман на дискус хернија на L4-L5, L5-S1: 
  MD ISCHIAL + MD NEURAL
- Мортонов неуром: MD ISCHIAL + MD NEURAL + 
  MD TISSUE



Лумбална регија
СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ ГЛАВНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

А) На илијачната ивица, приближно 
8-10 см од постериорната средишна 
линија

МD:
MD Muscule + +MD Tissue

Вбризгување:
. . до длабочина од 8-10 ммi m

Во среднина на големиот седаленB) 
мускул во линија со анатомскиот
знак А  (погледнете горе)1

MD: MD Ishial-

Вбризгување:
i.m. до длабочина од 2,5-3 см

Анатомски знаци:

- од врвот:
 под спинозниот продолжеток на L2А)

L 3под спинозниот продолжеток на B)
) 4под спинозниот продолжеток на LC
 5под спинозниот продолжеток на LD)

Вбризгување:
илиI.d.  s.c.

Анатомски знаци:

- Од врвот:

 см бочно од просторот 5-6A)
помеѓу спинозните продолжетоци на 
и L1 L2

 5-6 см бочно од просторотB)
помеѓу спинозните продолжетоци на 
иL2  L3

 5-6 см бочно од просторотC)
помеѓу спинозните продолжетоци на 
и L3 L4

 5-6 см бочно од просторотD)
помеѓу спинозните продолжетоци на 
и L4 L5

 3 4-  см бочно од просторотE)
помеѓу спинозните продолжетоци на 
и L5 S1

Вбризгување:
до длабочина од 10-12 мм.i.m. 

Напомена:
Сите субкутани ( . .) и интрадермални ( . .) вбризгувања мора да се s c i d

 изведат со игла со должина 12-16 мм, пречник 25-28 . Сите интрамускулни G
i m( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 40 мм,
пречник 21 G

- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени (
* При интрадермално вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 30 степени (
- При интрамускулно вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени (

Лумбална регија - MD LUMBAR

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ MD
- Инјектирајте во главните точки

- Лумбална болка настаната поради дегенеративни 
   промени на рскавицата на лумбалниот рбет 
  (лумбална и лумбо-сакрална артроза): 
   MD Lumbar + MD Muscle + MD Neural
- Остеофитоза на лумбалниот дел од рбетот: 
  MD Lumbar + MD Neural  + MD Matrix 
- Болка во долниот дел на грбот секундарно на мускулно
  тетивните тригер точки: MD Lumbar + MD Muscle
- Постурална болка во долниот дел на грбот: 
  MD Lumbar + MD Neural + MD Muscle + MD Tissue

- Лумбална и лумбо-сакрална механичка неста-
  билност: MD Lumbar + MD Neural
- Лумбален и лумбо-сакрален синдром на спиналните
  лигаменти: MD Lumbar + MD Matrix
- Сакро-илијачен синдром: MD Lumbar + MD Neural + 
  MD Matrix
-  Болка поради компресија на нервите во лумбалниот 
  и лумбо-сакралниот дел: MD Lumbar + MD Neural + 
  MD Ishial

Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: Hamamelis, NaCl, водаПомошни материи  за инјекција
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD-LUMBAR e медицинско средство дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување 
причинето од  :
 стареење· 
 лошо држење на телото· 
 пратечки хронични болести· 
 удари и повреди· 
 загадувачи· .

MD-LUMBAR e   медицинско средство кое ја потпомага подвижноста
особено на лумбосакралната регија од рбетниот столб. 
Неговите главни терапевтски функции вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

MD-LUMBAR e медицинско средство, го употребуваат квалификувани 
лица во приватни и јавни здравствени установи за следните намени: 
 - Помош при движење на лумбалниот дел на рбетот

- Потпомага за истегнување на мускулите на лумбосакралниот дел  
  на рбетот
- Помага за поддршка на мускулното ткиво на лимбалниот дел.
- Ја ублажува локалната болка, болката при мирување или болка  
  предизвикана при движење и лошо држење на телото.

Упатство за употреба
Периартикуларен Терапевтски протокол:
2 , третман неделно првите две недели, 1 третман до подобрување 
на симптомите (просечно 8-10 третмани) При хронични патологии 
почнете со 1 третман неделно еден месец, до подобрување на 
симптомите, потоа 1 третман месечно или на секој 45-50 дена, 
во склад на индивидуалните потреби.

Местото на давање мора да биде асептично. Внесете ја иглата во 
близина на лумбалниот и лумбосакралниот зглоб до длабочина од 
3-4 мм.

За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
  еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
  компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни 2x  :  2  G.

:  , x  Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на 
  раствор за вбризгување
.
Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се познатиMD-LUMBAR . 
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен 
материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкасто 
вбризгување во едната рака, а потоа да се пратат еден час.
Предупредување и мерки на претпазливост
При болки во рбетот потребна е диференцијална дијагноза за дискус 
хернија, болка предизвокана од примарен или секундарен канцер, 
рефлексна или пренесена болка од внатрешните органи. 
При механичко дејство на иглата или на површински реакции на 
кожата може да дојде до благо црвенило на местото на вбризгување.

Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција на 
кожата. Пиогените бактерии можат да предизвикаат апсцеси 
на местото на вбризгување.
ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА.

Не користете по остекот на рокот на употреба, Рокот на 
употреба се однесува на производ, кој е правилно складиран 
во оригинално и неоштетено пакување. 
Производот да се употреби веднаш по отварањето. 

Упатство за употреба
Средството MD-  може да се употреби за самостален LUMBAR
третман или во комбинација со други медицински средства со 
ист опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби.
Кога е потребен третман за поддршка при акутна болка,  
MD-  може да се употреби заедно со MD-NEURAL,  LUMBAR
MD-POLY i MD-MUSCLE (со едно или повеќе од наведените 
средства). Покрај тоа, кога е потребен третман за поддршка 
за матриксот на сврзното ткиво или кога е потребно да 
се успори процесот на физиолошко стареење, средството 
MD-  може да се употреби заедно со MD-MATRIX i  LUMBAR
MD-TISSUE.

Исто така може да се користи како механичка подлога при 
третман на следните болести:

Лумбална болка, секундарно на дегенеративно x 
  пореметување на рскавицата на лумбалниот дел на рбетот. 
  (лумбална и лумбално-сакрална артроза)
Остеофитози на лумбалниот дел на рбетот.x 
Секундарна болка во долниот дел на рбетот во x 

  мускулно-тетивните тригер точки (заедно со  средството 
  MD- ). MUSCLE
Постурална болка во долниот дел на рбетот (заедно со x 

  средството MD- и ). NEURAL MD MUSCLE
Лумбални и лумбално-сакрални механички неравнотежи. x 
Синдром на лумбален и лумбално-сакрален спинален x 

  лигамент. 
Сакроилијачен синдром.x 
 Болка во коренот на лимбалниот и лумбално-сакралниот нерв x

  (заедно со  средството MD-  и ).NEURAL MD ISCHIAL

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е 
добро затворена. 
По отварањето содржината на ампулата мора веднаш на се 
искористи. 
Не ја акористете ако пакувањето е оштетено.



Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italija 
Состав: Kolagen.

:  NaCl, вода .Помошни материи  за инекцијаArnika
                                                                                    

:За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања
: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 0 ампули една ампула количина за екстракција5 )

Намена
MD- KNEE e медицинско средство дизајнирано да потпомогне за 
подвижност на ограничената и оштетената физиолошка дегенерација 
на зглобовите и ткива, како и ублажување на било кое оштетување 
предизвикано од:
x стареење
лоша положбаx 
пратечки хронични болестиx 
удари и повредиx 
загадувачиx .

  медицинско средство кое потпомага за подвижност на MD-KNEE e
коленото. Неговите главно терапевтски функции опфаќаат:

.1. Ефект на бариера 
.2. Подмачкување 

.3. Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани 

медицинско средство, го употребуваат квалификувани MD-KNEE e 
лица во приватни и јавни здравствени установи за следните намени: 

   - Подобрување на подвижноста на коленото
- Потпомага за истегнување на мускулите   .
 .  - Ја ублажува локалната болка при движење на ногата и коленото

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1 , 10 .третман неделно недели по ред

Техниката на пераартикуларно вбризгување (местото на давање 
мора да биде асептично: внесете ја иглата до длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  Игли стерилни:  27 G.

: 5 10 , x  Шприцеви големина или мл во зависност од количеството на 
    раствор за вбризгување.

Техника на интраартикуларно вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
   днократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
   компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното 

 подрачје на кожата.
- Игла 22 G 
- 2Шприцеви големина мл во зависност од количеството на :  , 
     раствор за вбризгување  .

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се познатиMD-  . KNEE
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен 
материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкасто 
вбризгување во едната рака, а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При болки во коленото потребна е диференцијална дијагноза за 
повредата на колатерални или вкрстени лигаменти, препателарен 
бурзитис, патологија на зглобот на колкот, остеохондритис дисеканс, 
инфламаторна артропатија, гихт, псеудогихт, септичен артритис. 

При механичко дејкство на иглата или на површински реакции 
на кожата може да дојде до благо црвенило на местото на вбризгување.
Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција на кожата. 
Пиогените бактерии можат да предизвикаат апсцеси на местото на 
вбризгување.

.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА

Не користете по остекот на рокот на употреба, Рокот на употреба се 
однесува на производ, кој е правилно складиран во оригинално и 
неоштетено пакување. Производот да се употреби веднаш по отварањето.

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостален третман или во MD-KNEE 
комбинација со други медицински средства со ист опсег за прилагодување 
на третманот за клинички потреби.
Кога е потребен третман за акутна болка, средството може да се MD-KNEE 
употреби заедно со со едно или MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE (
повеќе од наведените средства Покрај тоа, кога е потребен третман за ). 
поддршка за матриксот на сврзното ткиво или кога е потребно да се успори 
процесот на физиолошко стареење, средството може да се  MD-  KNEE
употреби заедно со MD-MATRIX i MD-TISSUE.

Исто така може да се користи како механичка поддршка при третман на 
следните болести:

A MD-POLY).x ртроза на колено (заедно со средството 
.x Патело-феморална артроза

x Локализација на реуматоидниот артритис или други автоимуни 
  заболувања на колено (заедно со  средството  MD-POLY). 

, x Акутен и хроничен артосиновитис на колено секундарен за артроза или 
  реуматоиден артритис (заедно со средството MD-POLY). 

. x Посттравматски или постоперативен акутен или хроничен артосиновитис
. x Травматски лезии на вкрстени или колатерални лигаменти на колено

 ( MD-MUSCLE).x Лезии на менискус (заедно со средството 
x Припрема на зглобот на коленото за операција на отстранување на
  менискусот (заедно со средството  MD-MUSCLE).
ерапија на одржување по операција на колено (заедно со средството x T

  MD-MUSCLE I MD-NEURAL)

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е добро 
затворена. По отварањето содржината на ампулата мора веднаш да 
се искористи. Не ја акористете ако пакувањето е оштетено.
 

Пациентот треба да лежи на грб, 
со удобно истегнато колено. 
Игла 22 внесете ја паралелно  G 
со рамнината назадната површина 
на пателата во медијална и 
лаерална положба.

K  – олено Техника на интраратикуларно 
вбризгување (внатрешна страна)

СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ ГЛАВНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

Напомена:
Сите субкутани ( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 12-16 мм, пречник 25-28 .s c G
Сите интрамускулни , вбризгувања  мора да се изведат со игла со должина 40 мм, пречник 21 .(i.m.) G
- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени (      45
- При интрамускулно вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени (    90
Три најчести места вбризгувања во коленото се: антеролатерално, антеромедијално (пациентот воi.a. 
положба со свиткани колена под агол од 90 степени) и латерално на средина од пателата (исправено 
колено). Игла: должина 5 см, пречник 21G

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ СРЕДСТВА MD
- Инјектирајте во главните точки

Колено

А) 4-5 см над максималната
    испапченост на пателата

 средина на поплитеалната В)
    јама

MD:
За : MD MuscleА)
     :  MD MatrixB)

Вбризгување:
За :  до длабочина од 6-i.m.А)
      8-10 мм, под агол од 90 
      степени на површината на 
     кожата
      s.c.В)

Антериорни анатомски знаци:

 Горна ивица на пателата и А)
    2 см (десно и лево) од ова 
   подрачје следете ја кривината  
   на ивицата на пателата.

 Долна-латерална ивица на В)
    пателата, во висина на 
    меѓупросторот на зглобот на 
   коленото

или само Вбризгување: s.c. i.a. 
за латерален А

Постериорни анатомски знаци:

 На внатрешната страна на C)
    коленото во висина на 
    меѓупросторот на зглобот на 
   коленото
На внатрешната страна на  D)

    коленото, на горната ивица 
    на горниот крај на тибијата, 
   проксимално на 
    меѓупросторот на зглобот
.
Вбризгување:
s.c., до длабочина од 5-6 мм, 

 под агол од 90 степени на 
површината на кожата. 

- Артроза на колено: MD Knee + MD Poly
- Болка во колено предизвикана од реуматоиден артритис 
   или од други автоимуни болести: MD Knee + MD Poly
- Акутен и хроничен артросиновитис, после повреда, остео-
  артритис или реуматоиден артритис: MD Knee + MD Poly
- Артросиновитис, посттравматски, или постоперативен
  акутен и хроничен артросиновитис: MD Knee + MD Matrix

- Травматски лезии на вкрстени или колатерални 
   лигаменти на коленото: MD Knee + MD Tissue
- Лезија на менискус: MD Knee + MD Poly
- Припрема на зглобот на коленото за операција 
   на отклонување на менискусот: MD Knee + 
  MD Muscle
- Терапија на одржување по операција на колено: 
  MD Knee + MD Muscle + MD Neural

Колено-MD-KNEE



Вратна регија
СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:
А) 3-4 см бочно од просторот
помеѓу спинозните продолже-
тоци на С6 и С7 (билатерално)
Б) 3-4 см бочно од просторот
помеѓу спинозните продолже-
тоци на С7 и Т1 (билатерално)
В) на средина на линијата
која ги спојува спинозните
продолжетоци на С7 и 
акромион

ГЛАВНИ ТОЧКИ

Анатомски знак:
Под екстерната окципитална
протуберанција, во мускулната 
инсерција, веднаш под 
трансверзалниот процесус 
на атлас
Вбризгување: s.c.

3-4 см латерално од просторот
помеѓу спинозните продолже-
тоци С2 и С3

- од врвот:
А) под спинозниот  С2продолжеток
Б) под спинозниот  С4продолжеток
В) под спинозниот  С5продолжеток
Г) под спинозниот  С6продолжеток
Д) под спинозниот  С7продолжеток

Вбризгување: 
 до длабочина 5-6 ммi.m.

МD:
MD-Muscle
MD-Neural + MD Muscle
ако болката во вратот зрачи
до трапезоидниот мускул
унилатерално или билате-
рално

Анатомски знаци:

Вбризгување: .s.c

Анатомски знаци:

Вбризгување: i.d. 

Напомена:
Сите субкутани ( .) и интрадермални ( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 12-16 мм,s.c i d
пречник 25-28 . Сите интрамускулни ( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина G (Gauge) i m

 G (Gauge).40 мм, пречник 21 

- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени (
 При интрадермално вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 30 степени - (

- При интрамускулно вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени (

Вратна регија -  
ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ СРЕДСТВА MD

- Вбризгувајте во главните точки
- Болка во вратот како последица на дегене-
  ративни промени на рскавицата на вратниот 
  дел на рбетот (цервикален остеоартритис)
  MD-Neck + MD-Poly
- Болка во вратот во мускулните тригер точки: 
  MD-Neck + MD Muscle
- Синдром на вкочанет врат: MD-Neck + 
   MD-Muscle + MD-Neural
- Болка во вратот заради напнатост на 
  мускулите: MD-Neck + MD-Neural + MD-Muscle   

- Повреди при трзнување на вратот: MD-Neck 
   + MD-Neural + MD-Muscle
- Постурална болка во вратот: MD-Neck 
    +  + MD-Neural + MD-Muscle MD-Tissue
- Механичка нестабилност (синдром на 
  фасетните зглобови: MD-Neck + MD-Neural
- Синдром на лигаменти на вратниот дел на 
  рбетот: MD-Neck + MD-Neural MD-Martix + 
- Болка во коренот на нервот на вратниот дел 
  од рбетот:  MD-Neck + MD-Neural

Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: , NaCl, водаПомошни материи Силика  за инјекција
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
 медицинско средство дизајнирано да го потпомага MD- NECK e

движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување
причинето од  :
стареење· 
лошо држење на телото· 
пратечки хронични болести· 
удари и повреди· 
загадувачи· .

 медицинско средство кое ја потпомага подвижноста MD- NECK e
на вратот, особено вратната регија од рбетни т столб. Неговите o
главни терапевтски функции вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

 медицинско средство, наменето за употреба од страна MD- NECK e 
на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени установи 
со цел  :
Подобрување на подвижноста на вратниот тракт од рбетот.· 
Потпомага во истегнување на вратните мускули· .

· Потпомага во поддршка на мускулното ткиво на вратот.
Потпомага во поддршка на мускулното ткиво на вратот при · 

  нарушувања од лошо држење на телото.
Ја ублажува болката при движење на вратниот дел од рбетот.· 

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1- третман неделно 10 недели по ред2 , 

Техника на периартикуларно вбризгување(местото на давање мора 
да биде асептично, внесете ја иглата во третираниот мускул до 
длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали 
и помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, 
стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни 7  x  :  2  G.
Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството x  :  , 

на раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Пациенти кои се третирани со антикоагуланси или со востановена 
фрагилност на крвните садови или со пореметена коагулација, треба
при текот на терапијата внимателно да се пратат.
Примери на преосетливост на средството не се познатиMD-  . MUSCLE
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен 
материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкасто 
вбризгување во едната рака,а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При блока во вратниот дел на рбетот потребна е диференци-
јална дијагноза за дископатија на вратот, болка поради 
примарен или секундарен канцер, спондилолистеза. 
При механичко дејство на иглата или на површински 
реакции на кожата може да дојде до благо црвенило на 
местото на вбризгување  Пред и по употребата потребно е .
чистење/дезинфекција на кожата Пиогените бактерии можат . 
да предизвикаат апсцеси на местото на вбризгување.

.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА

Не користете по истекот на рокот на употреба, Рокот на 
употреба се однесува на производ, кој е правилно складиран 
во оригинално и неоштетено пакување. Производот да се 
употреби веднаш по отварањето. 

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостоен MD-  NECK
третман или во комбинација со други медицински средства 
со ист опсег за прилагодување на третманот за клинички 
потреби. Кога е потребен третман на поддршка за акутна  
болка, средството  може да се употреби заедно MD-NECK
со   (со едно или повеќе MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE
наведени средства). Покрај тоа, кога е потребен третман на 
поддршка на матриксот на сврзното ткиво или кога е потребно 
да се успори процесот на физиолошко стареење, средството 

 може да се употреби заедно со иMD-NECK MD-MATRIX  
 Исто така може да се користи како механичка MD-TISSUE.

подлога при третман на следните болести:
x Болка во вратот при дегенеративно нарушување на 
рскавицата на вратниот дел на рбетот (цервикален остео-
артритис, заедно со средството MD-POLY).

 (x Болка во вратот во мускулните тригер точки заедно со 
средството MD-MUSCLE).

 (  MD-NEURAL).x Синдром на вкочанет врат заедно со средството
O  (  MD-NEURAL x бична болка во вратот заедно со средствата
 и MD-MUSCLE).

 (  x Трзајни повреди на вратот заедно со средствата
 иMD-NEURAL  MD-MUSCLE).

 (  x Постурална болка во вратот заедно со средствата
 иMD-NEURAL  MD-MUSCLE).

Me  ( ) x ханичка неравнотежа синдром на фасетни зглобови
заедно со средството(  MD-NEURAL).

 x Синдром на лигаментите на вратниот дел на рбетниот столб
заедно со средството(  MD-NEURAL).

x Болка во коренот на нервот на вратниот дел на рбетниот 
столб заедно со средството(  MD-NEURAL).
Давањето на средството се прилагодува на индивидуалните 
потреби.

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е
 добро затворена. По отварањето содржината на ампулата 
мора веднаш на се искористи. 
Не ја користете ако пакувањето е оштетено.



Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: , NaCl, вода jПомошни материи  за ин екцијаCimicifuga
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD- THORACIC e медицинско средство дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување 
причинето од  :
 стареење· 
 лошо држење на телото· 
 пратечки хронични болести· 
 удари и повреди· 
 загадувачи· .

 медицинско средство кое ја потпомага подвижностаMD- THORACIC e  
особено на торакалната регија од рбетните столб. Неговите главни 
терапевтски функции вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки 
третмани.

 медицинско средство, наменето за употреба од MD-THORACIC e 
страна на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени 
установи со цел   :
Подобрување на подвижноста на торакалниот тракт од рбетот.·   
 Потпомага за истегнување на мускулите.· 
 Потпомага во поддршка на мускулното ткиво при нарушувања од · 
лошо држење на телото.
 Ја ублажува локалната болка, болката предизвикана при движење · 
и при лошо држење на телото.

Упатство за употреба
Техника на периартикуларно вбризгување
2 , третман неделно првите 2 недели, 1 третман до подобрување на 
симптомите (просечно 8-10 третмани) При хронични патологии 
почнете со 1 третман неделно еден месец, до подобрување на 
симптомите, потоа 1 третман месечно.
Местото на давање мора да биде асептично, внесете ја иглата 
до длабочина од 2-4 мм
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали 
и помошна опрема:
x M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, 
стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилниx :  27 G.

:  5  x Шприцеви големина или 10 мл во зависност од количеството 
на раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството 
М не се познатиD-SMALL JOINTS . 
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на 
помошен материјал, пред употреба треба да се тестираат 
со точкавсто вбризгување во едната рака, а потоа да се 
пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При болка во рбетот потребна е диференцијална дијагноза за 
болка поради примарен или секундарен канцер, рефлексии или 
преносна болка од внатрешни органи.При механичко дејство на 
иглата или на површински реакции на кожата може да дојде до 
благо црвенило на местото на вбризгување.Пред и по 
употребата потребно е чистење/дезинфекција на кожата. 
Пиогените бактерии можат да предизвикаат апсцеси на 
местото на вбризгување.
ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА.
Не користете по истекот на рокот на употреба, 
Рокот на употреба се однесува на производ, 
кој е правилно складиран во оригинално и неоштетено 
пакување. Производот да се употреби веднаш по 
отварањето. 

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостоен MD-THORACIC 
третман или во комбинација со други медицински средства со 
ист опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби.
Кога е потребен третман за поддршка за акутна болка, 
средството  може да се употреби заедно со MD-THORACIC

и се едно или повеќе MD-NEURAL, MD-POLY  MD-MUSCLE (
наведени средства  Покрај тоа, кога е потребен третман за ).
поддршка за матриксот на сврзните ткива или е потребно да се 
успори процесот на физиолошко стареење средството,  

може да се употреби заедно со иMD-THORACIC  MD-MATRIX  
MD-TISSUE.
Исто така може да се користи како механичка подлога 
при третман на следните болести:
x   Торакална болка поради дегенеративни пореметувања на 
рскавицата на градниот дел на рбетот 
торакална остеоартроза) (заедно со средството( ,  MD-POLY).

 (  x  Торакална болка поради сколиоза заедно со средството
и MD-MUSCLE MD-NEURAL).

x  Торакална болка во тригер точките на долгите градни 
мускули заедно со средството(  MD-MUSCLE).
x Болка како последица на остеофитоза на градниот дел на 
рбетот заедно со средствотоo (  MD-NEURAL).

 (  x Болка при остеопороза на рбетот заедно со средството
MD-NEURAL i MD-MUSCLE).

 (x Механичка нестабилност синдром на косто-вертебрално 
оштетување на малите фасетни зглобови заедно со ) (
средството MD-NEURAL).

 (x Синдром на градни спинални лигаменти заедно со 
средството MD-NEURAL).
x Болка во коренот на нервот на градниот дел на рбетниот 
столб заедно со средството (  MD-NEURAL).

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е 
добро затворена. По отварањето содржината на ампулата мора 
веднаш на се искористи. Не ја користете ако пакувањето  
е оштетено.
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СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

Градна регија
ГЛАВНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

- Од врвот:

А) 3-4 см латерално од просторот 
меѓу спинозните  продолжетоци
на Т3 и Т4

) 3-4 см латерално од просторот B
меѓу спинозните  продолжетоци
на Т7 и Т8

) 3-4 см  латерално од просторот C
меѓу спинозните  продолжетоци
на Т10 и Т11

) 3-4 см латерално од просторот D
меѓу спинозните  продолжетоци
на Т11 и Т12

) 3-4 см латерално од просторот E
меѓу спинозните  продолжетоци
на Т12 и L1

MD:
MD-Muscle + MD Neural

Вбризгување: s c. .

- Од врвот:

А)  под спинозниот продолжеток Т2

B)  под спинозниот продолжеток Т3

C)  под спинозниот продолжеток Т6

D)  под спинозниот продолжеток Т7

E)  под спинозниот продолжеток Т8

F)  под спинозниот продолжеток Т10

G)  под спинозниот продолжеток Т11

H)  под спинозниот продолжеток Т12

i.d.Вбризгување: 

Напомена:
1) За означување на главните и секундарните точки ги користиме спинозните продолжетоци на рбетните пршлени, 
можете да почнете од vertebra prominens*: спинозен продолжеток на C7 во цервикална антефлексија таа е главна и ; 
најпроминентна анатомска точка.  Таа е најважна точка на рбетниот столб.

 2) Сите субкутани (s.c.) и интрадермални (i.d.) вбризгувања мора да се вршат со игла со должина 12-16 мм, 
со пречник 25-28 G
    - При субкутано вбризгување, воведете ја иглата по агол од приближно 45 степени 
    - При интрадермално вбризгување, воведете ја иглата по агол од приближно 30 степени   

Градна регија - MD-THORACIC
Основно упатство за употреба и комбинации со други средства MD
 - Вбризгајте во главните точки
 * Болка во градите поради дегенеративни пореметувања Болка во градите поради остеопороза на рбетот:   * 
   на рскавицата на градниот дел на рбетот (               thoracic MD Thoracic + MD Neural + MD Muscle + MD Tissue
   osteoarthritis and arthritis): * MD-Thoracic + MD Poly             Механичка нестабилност (синдром косто-верте-
 * Болка во градите поради сколоза: брално оштетување на фасетните зглобови) MD-Thoracic +                
   MD Muscle + MD Neural                                                          MD Toracic + MD Neural + MD Matrix
 * Болка во градите во тригер точките на долгите Синдром на градни спинални лигаменти                   * MD Toracic
  градни мускули:  MD-Thoracic + MD-Muscle                          + MD Meural
 *      * Болка поради остеофитоза на градниот дел на рбетот: Болка во коренот на нервот на градниот дел на
                                    рбетниот столб: MD Thoracic + MD Neural + MD Matrix MD Toracic + MD Neural 

Vertebra prominens
(C7)





Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: , NaCl, водаПомошни материи Перуника  за инјекција
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5  ( 2 ml – )Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – )Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена.
 медицинско средство дизајнирано да го потпомага MD- SHOULDER e

движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на зглобовите 
:и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување причинето од  

стареење
лошо држење на телото
пратечки хронични болести
удари и повреди
загадувачи.

MD- SHOULDER e медицинско средство кое ја потпомага подвижноста 
на зглобот на рамото и раката. Неговите главни терапевтски 
функции вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

MD- SHOULDER e  медицинско средство, наменето за употреба од 
страна на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени 

 :установи со цел  
Подобрување на подвижноста на зглобот на рамото и раката.
Потпомага за истегнување на мускулите.
Потпомага во поддршка на мускулното ткиво.
Ја ублажува локалната болка и болка предизвикана со движење.

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1- третман неделно 10 недели по ред2 , 

(местото на давање мора Техника на периартикуларно вбризгување
да биде асептично, внесете ја иглата до длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали 

:и помошна опрема
M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 

днократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни:  27 G.

:  5  Шприцеви големина или 10 мл во зависност од количеството 
.на раствор за вбризгување

Техника на интраартикуларно инјектирање
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 

:помошна опрема
M : eатеријали за асептична припрема на кожата ракавици за днократна 

 употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни компреси од газа, 
спреј етил хлорид за кожа.
Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното подрачје 

. на кожата
:  2  G.Игли стерилни 2

:   Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на 
.раствор за вбризгување

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се познатиMD-  . SHOULDER
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен 
материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкасто вбризгување 
во едната рака, а потоа да се пратат еден час.
Предупредување и мерки на претпазливост
При болка во рамото потребна е диференцијална дијагноза за хроничен 
цервикален синдром, исхемична срцева болест (акутна, хронична, Само 
од лева стран ), болести на жолчното кесе (само од десна страна)  ( a ,
цервикално-брахијална невралгија, тригер на мускулите во трапезниот 
мускул. При механичко дејство на иглата или на површински реакции 

.на кожата може да дојде до благо црвенило на местото на вбризгување

Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција на кожата. 
Пиогените бактерии можат да предизвикаат апсцеси на местото 

.на вбризгување
.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА

Не користете по истекот на рокот на употреба, Рокот на употреба 
се однесува на производ, кој е правилно складиран во оригинално
 и неоштетено пакување. Производот да се употреби веднаш по 

.отварањето  
Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостален MD- SHOULDER 
третман или во комбинација со други медицински средства со ист 
опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби. 
Кога е потребен третман за поддршка на акутна болка средството , 
MD-SHOULDER MD-NEURAL, може да се употреби заедно со 
MD-POLY i MD-MUSCLE ( ). со едно или повеќе наведени средства
Покрај тоа, кога е потребен третман на поддршка за матриксот на 
сврзното ткиво или кога е потребно да се успори процесот на 
физиолошко стареење средството може да се ,  MD-SHOULDER 
употреби заедно со MD-MATRIX i MD-TISSUE.
Исто така може да се користи како механичка подлога при 

:третман на следните болести
 (  MD-POLY).x Полиартритис на рамо-рака заедно со средството

 (  x Синдром на ротаторна манжетна заедно со средството
MD-MUSCLE).

 (  MD-NEURAL i x Синдром рамо-рака заедно со средството
MD-MUSCLE). 

 (  MD-MUSCLE).x Замрзнато раме заедно со средството
 (x Болка во рамото како последица на дислокација терапија на 

мирување заедно со средството,  MD-NEURAL).
E  (  MD-NEURAL i MD-POLY).x пикондилитис заедно со средството
Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е добро 
затворена. По отварањето содржината на ампулата мора веднаш 
на се искористи. Не ја користете ако пакувањето е оштетено 

Антериорен пристап Пациентот треба да ја држи . 
раката во прегратка со опуштени мускули на 
рамениот појас  Палпирајте го со прсти гленохумо-.
ралниот зглоб помеѓу коракоидниот продолжеток и 
главата на хумерусот Како се движи рамото, може . 
да се осети вртењето на главата на хумерусот према 
внатре и просторот на зглобот како вдлабнатина,
бочно од коракоидниот наставак Игла може . 22 G 
да се воведе бочно од коракоидот. Воведете ја 
иглата во просторот на зглобот.

Рамо Техника на интраартикуларно вбризгување антериорен пристап – , 

Постериорен пристап Постериорен аспект на . 
рамениот зглоб може да се идентификува со 
вртење на раката на пациентот Оваа положба . 
се постигнува со ставање на ипсилатералната 
рака на пациентот на спротивното рамо. 
Главата на хумерусот палпирајте ја со поставување 
на прстот постериорно по должина акромионот 
додека рамото е ротирано Воведете ја иглата.  

околу см инфериорно од постериорниот 22 G 1 
врв на акромион и усмерете ја антериорно и медијално.
Рамо Техника на интраартикуларно вбризгување постериорен пристап – , 

СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ ГЛАВНИ ТОЧКИ

Лакт

2-3 см погоре од анатомскиот 
знак 2 главни точки

MD: MD Muscle

Вбризгување:
s.c. i.m.или 
(  5-6 mm)до длабочина од  

Средишната точка на наборот на
лактот, од внатрешна страна на 
тетивата на бицепсот

MD:
MD Matrix + MD Tissue

Вбризгување:
s.c. i.d.или 

Лактот свиткан под агол од
90 степени, веднаш пред 
епикондилот.

MD:
MD Shoulder + MD Matrix
Вбризгување:
s.c. под агол од 90 степени на
површината на коската.

На надворешниот врв на лактот
свиткан под 90 степени.
MD: MD Muscle
Вбризгување:
s.c. i.m.или (до длабочина од 
5-6 мм)

Лактот свиткан под агол од 90
степени, приближно 4 см пред
анатомскиот знак 2
MD: MD Muscle
Вбризгување:
s.c. i.m.или (до длабочина од 
5-6 мм)

На постеро-антериорниот дел
на лактот, помеѓу медијалната 
кондила на хумерусот (трохлеја)
и олекранонот

MD: MD Shoulder + MD Matrix

Вбризгување:
s.c. под агол од 90 степени на
површината на коската.

На врвот на внатрешниот набор 
на лактот свиткан под 90 
степени.
MD: MD Muscle

Вбризгување:
s.c. i.m.или (до длабочина од 
-  мм)4 5

Напомена:
Сите поткожни ( . .) и интрадермални ( . .) s c i d
вбризгувања мора да се изведат со игла со 
должина 12-16 мм, пречник 25-28 . G
Сите интрамускулни ( . .) вбризгувања мора да се изведат со игла со i m
должина 40 мм, пречник 21 G
- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 
степени (      45
- При интрадермално вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 
30 степени (     30
- При интрамускулно вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 
90 степени  (    90

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО 
MDДРУГИ СРЕДСТВА 

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Лакт - MD-SHOULDER

- Епикондилитис За вбризгување на средствата, Ве молиме                   
- Епитрохлеитис                   погледнете ги главните и секундарните точки
- стенозирачки теносиновитис):De Quervainov sindrom (  MD Shoulder + 
  MD Neural

}



Предупредување и мерки на претпазливост
При болка на шаката/стопалото и малите зглобови 
потребна е диференцијална дијагноза за примарна 
невралгија, посттравматска болка, секундарна болка 
поради скорешни или стари фрактури на коски.
При механичко дејство на иглата или на површински 
реакции на кожата може да дојде до благо црвенило 

 на местото на вбризгување Пред и по употребата потребно .
е чистење/дезинфекција на кожата Пиогените бактерии . 
можат да предизвикаат апсцеси на местото на вбризгување.

.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА
Не користете по истекот на рокот на употреба, Рокот на 
употреба се однесува на производ, кој е правилно складиран 
во оригинално и неоштетено пакување. Производот да се 
употреби веднаш по отварањето. 
Упатство за употреба
Средството може да се употреби за MD-SMALL JOINTS 

 самостоен третман или во комбинација со други медицински 
 средства со ист опсег за прилагодување на третманот за 

 клинички потреби. Кога е потребен третман за поддршка за 
 акутна болка, средството може да се MD-SMALL JOINTS 

употреби заедно со MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE 
 ( ).се едно или повеќе наведени средства Покрај тоа, кога е 

 потребен третман за поддршка за матриксот на сврзните ткива 
или е потребно да се успори процесот на физиолошко стареење, 
средството може да се употреби заедно  MD-SMALL JOINTS 
со MD-MATRIX i MD-TISSUE.
Исто така може да се користи како механичка подлога при 

 третман на следните болести:
O .x стеоартритис на прстите

 ( ).x Ризоартроза на палецот Форестиерова болест
A .x ртрозна болка како последица на чеканест ножен прст
K  ( MD-NEURAL).x арпален синдром заедно со средството 
De Quervainova  ( MD-NEURAL). x болест заедно со средството 
M .x етатарзална болка
M  M  (x етатарзална болка пратена со ортонов неуром заедно со 

средството MD-NEURAL).
 (x Реуматоиден артритис на шака/стопало заедно со средството 

MD-POLY). 
x Болка во тетивата на шака/стапало по долготрајна имобилизација
Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е 

 добро затворена. По отварањето содржината на ампулата мора 
веднаш на се искористи.  
Не ја користете ако пакувањето е оштетено..

Медијален пристап, Игла 22  ставете ја околу 4 см проксималноG
и латерално на дисталниот крај од медијалниот малеолус. Тетивата
на долгиот флексор на палецот се наоѓа бочно покрај оваа точка. 
Иглата се усмерува под агол од 45 степени постериорно, малку 
нагоре и бочно. 
Латерален пристап. Иглата од 22 се става околу 1 см проксимално G 
и медијално на дисталниот крај на латералниот малеолус. Иглата 
треба да се воведе под агол од 45 степени, постериорно, 
незначително нагоре. 

Глужд - интраартикуларен пристап

Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: , NaCl, водаПомошни материи  за ин екцијаВиола ј
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD- SMALL JOINTS e медицинско средство дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на зглобовите 
и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување причинето од  :
стареење·   
 лошо држење на телото· 
 пратечки хронични болести· 
 удари и повреди· 
 загадувачи· .

 медицинско средство кое ја потпомага подвижноста MD- SMALL JOINTS e
на малите зглобови (како оние на стапалато, шаката и глуждот. Неговите  
главни терапевтски функции вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

медицинско средство, наменето за употреба од MD- SMALL JOINTS e 
страна на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени 
установи со цел   :
 Подобрување на подвижноста на малите зглобови на стапалато, · 

  шаката и глуждот. 
 Го потпомага истегнувањето на мускулите.· 
 Потпомага во поддршка на мускулното ткиво· .

·  Ја ублажува локалната болка и болка предизвикана со движење 
  на зглобовите.

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1 третман неделно 10 недели по ред, 

 (местото на давање мора Техника на периартикуларно вбризгување
да биде асептично, внесете ја иглата до длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за еднократна 
употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни компреси од газа, 
спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилниx :  27 G.

:  5  x Шприцеви големина или 10 мл во зависност од количеството на раствор 
за вбризгување.
Техника на интраартикуларно вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и помошна 
опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за еднократна 
употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни компреси од газа, 
спреј етил хлорид за кожа.
Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното подрачје 
на кожата. 

:  2  G.x Игли стерилни 2
:   x Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на раствор 

за вбризгување.

Интраартикуларна апликација во глуждот 
Зглобовите на стопалото може да се третираат со интраартикуларно 
вбризгување во глуждот. Овој третман може да се употреби и на скочниот 
зглоб  За медјален и латерален пристап прво треба стапалото да се стави .
под агол приближно на 45 степени на плантарната флексија.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството М не се познатиD-SMALL JOINTS . 
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен материјал, 
пред употреба треба да се тестираат со точкавсто вбризгување во едната рака, а 
потоа да се пратат еден час.

Рачен зглоб
СЕКУНДАРНА ТОЧКА ГЛАВНИ ТОЧКИ

На надворешната ивица од 
радиус (проксимално на 
дорзалната површина на
подлактицата), приближно 
6-7 см од наборот на флексија 
на рачниот зглоб

MD: MD Poly + MD Neural

Вбризгување: s.c.

На дорзалната површина на
подлактицата, приближно 2 см
над дорзалниот набор на рачниот
зглоб, од внатрешна страна од
радиусот (шаката во супинација)

 или Вбризгување: s.c. i.d.

На внатрешната ивица на шаката, во
вдлабнатината помеѓу 5-та
метакарпална и карпалната коска.

 Вбризгување: s.c.

Во радијалниот набор, на наборот
на флексија на рачниот зглоб.
На надворешната ивица на шаката, 
во вдлабнатината, над главата на
1-та метакарпална коска.

Вбризгување: i.d.

2 см над флексиониот набор на 
рачниот зглоб, помеѓу пизиформната
коска и стилоидниот продолжеток на
улната

 Вбризгување: s.c.

На средина на флексиониот набор
на рачниот зглоб

 Вбризгување: s.c.

Напомена:
Сите субкутани ( . .) и интрадермални ( . .) вбризгувања мора да се изведат s c i d
со игла со должина 12-16 мм, пречник 25-28 . G
- При субкутано вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 
степени (      45
- При интрадермално вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 
30 степени (     30

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:

Анатомски знак:ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО 
 MDДРУГИ СРЕДСТВА  - Инјектирајте во главните точки

- Артритис на прстите (локални болни точки): MD Small Joints
- Ризоартроза на палецот (Форестиерова болест): MD-Small Joints + 
  MD-Poly + MD-Neural

MD Small Joints + MD Neural-  Синдром на карпален тунел:
- De Quervainova болест (погледнете ги исто така, Основното упатство за 
     MD употреба и комбинации со други средства за лакт): 
  MD Small Joints + MD Neural

MD Small Joints + MD Matrix- Реуматоиден артритис на шаката: 
- Болка во тетивата на шаката поради долготрајна имобилизација: 
  MD Small Joints  + MD Matrix + MD Tissue.  



Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: Drosera , NaCl, вода jПомошни материи  за ин екција
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
Медицинско средство  на база на колаген како основна MD- POLY  e
компонента и додадени различни состојки како ексципиенти: 

ј .Drosera, NaCl, вода за ин екција

 медицинско средство дизајнирано да го потпомага MD- POLY e
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување 
причинето од  :
 стареење
 лошо држење на телото
 пратечки хронични болести
 удари и повреди
 загадувачи.

MD- POLY   e медицинско средство кое ја потпомага подвижноста, 
особено рбетни т столб. Неговите главни терапевтски функции o
вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

 медицинско средство, наменето за употреба од страна MD- POLY e 
на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени установи 
со цел  :
Подобрување на подвижноста на зглобовите.
 Потпомага во истегнување на мускулите.
 Потпомага во поддршка на мускулното ткиво при нарушувања од 
лошо држење на телото.
 Ја ублажува локалната болка или болка предизвикана при движење 
и од лошо држење на телото.

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1- третман неделно 10 недели по ред2 , 

Техника на периартикуларно вбризгување (местото на давање мора 
да биде асептично, внесете ја иглата до длабочина од -  мм)3 6
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:

 M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни:  27 G.

:  5  Шприцеви големина или 10 мл во зависност од количеството на 
раствор за вбризгување.

Техника на интраартикуларно вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:

 M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното 
подрачје на кожата. 

:  2  G.Игли стерилни 2
:   Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на 

раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се MD-  POLY
познати Пациентите кои се преосетливи на било која состојка . 
или на помошен материјал, пред употреба треба да се 
тестираат со точкасто вбризгување во едната рака, а потоа да 
се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При болка во зглобот потребна е диференцијална дијагноза за 
акутни или субкутни вирусни заболувања на зглобот болка при , 
преголема телесна тежина зглобовите на нозете ( ), 
хиперурикемија гихт  При механичко дејство на иглата или на , .
површински реакции на кожата може да дојде до благо 
црвенило на местото на вбризгување  Пред и по употребата .
потребно е чистење/дезинфекција на кожата Пиогените . 
бактерии можат да предизвикаат апсцеси на местото на 
вбризгување.

.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА

Не користете по истекот на рокот на употреба. Рокот на 
употреба се однесува на производ, кој е правилно складиран 
во оригинално и неоштетено пакување. Производот да се 
употреби веднаш по отварањето. 
Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостален MD- POLY 
третман или во комбинација со други медицински средства со 
ист опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби. 
Кога е потребен третман на поддршка на матрикс врзното 
ткиво или кога е потребно да се успори процесот на стареење, 
средтвото може да се употреби заедно со MD-  POLY

и  Исто така може да се користи како MD-MATRIX  MD-TISSUE.
механичка подлога при третман на следните болести:
x Реуматоиден артритис на малите зглобови на шаките и 
стапалата заедно со средството (  MD-SMALL JOINTS).

 (  x Неспецифична дифузна болка заедно со средствата
MD-NECK i MD-NEURAL).

 (  MD-NEURAL).x Костостернален синдром заедно со средството
х Хроничен полиартритис како последица на автоимуни 
болести напр. системски еритемски лупус заедно со  ( ) (
средството при доминантна невралгија заедно со  MD-NEURAL ; 
средството при доминантна болка во мускулите MD-MUSCLE ).

 (x Треска како последица прелом на коска при доминантна 
невралгија, заедно со средството при  MD-NEURAL; 
доминантна болка во мускулите заедно со средството,  
MD-MUSCLE).

 x Болка во зглобовите при вирусна или протозоични болести
заедно со други  медицински средства кои содржат ист ( Guna
вид колаген како во третираниот зглоб).

 ( , x Болка во зглобови при канцер хронична леукемија
мултипли миелом заедно со други  медицински средства ) ( Guna
кои содржат ист вид колаген како во третираниот зглоб).

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е 
добро затворена. По отварањето содржината на ампулата 

 мора веднаш на се искористи. Не ја користете ако пакувањето е  
оштетено.

   СЕКУДАРНИ ТОЧКИ

1

Aнатомски знаци:

) 2 см под и постериорно од A 

    медијалниот малеолус, на 

    горната ивица на петата

) На внатрешната ивица на горниот B

дел на стапалото, 2 см антериорно   

   и инфериорно од медијалниот 

     малеолус.

) На ивица помеѓу скафоидната C

     коска 1-та. кунеиформна коска.

MD:

MD-  + MD-Tissue.Small Joint

Вбризгување:

5 mm, под агол од 90 степени нa

површината на кожата.

Глужд

Aнатомски знак:

2 сm антериорно и инфериорно
од надворешниот малеолус на   
калканео-кубоидиот зглоб

Вбризгување:
5 mm, под агол од 90 степени на 
површината на кожата.

ГЛАВНИ ТОЧКИ

Aнатомски знак:
На централниот набор на 
екстензијата на стапалото 
(горниот дел на стапалото), 

.веднаш под тибијата
Вбризгување:
5 mm, под агол од 90 степени на 
површината на кожата.

Aнатомски знак:
1 сm под и незначително позади
надворешниот малеолус, одма 
над петата.

Вбризгување:
5 mm, под агол од 90 степени 
на површината на кожата.

 

Напомена:

Вбризгувања до длабочина од 5 mm, под агол од 90 степени на површината на кожата (нормално), мора да се 

направат со игла со должина 12-16 мм, и пречник 25-28 G .

Глужд - MD-SMALL JOINTS, MD-POLY
ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ СРЕДСТВА MD 

- Инјектирајте во главните точки - Aртрозна болка како последица на чеканест ножен 

   прст: MD-Small Joints + MD-Poly

MD-Small Joints - Метатарзална болка: 
 - Метатарзална болка пратена со Mortonov neurom:

   MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Neural

- Реуматоиден артритис на стапалото: 
  MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Matrix
- Болка во тетивата на стапалото поради
  пролонгирана имобилизација:
  MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Matrix.

MD-SMALL JOINTS, MD-POLY



Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: Помошни материи Аскорбинска киселина, магнезиум глуконат, 
пиридоксин хидрохлорид, рибофлавин, тиамин хидрохлорид, NaCl, 

 за инјекцијавода
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD-TISSUE e медицинско средство дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување 
причинето од  :
 стареење· 
 лошо држење на телото· 
 пратечки хронични болести· 
 удари и повреди· 
 загадувачи· .

MD-TISSUE Како резултат на својата посебна функција медицинското 
средство е наменето и за лимитирање на физиолошкото влошување 
на кожата и поткожното сврзно ткиво и ги ублажува ефектите од 
хроно-стареење и фото-стареење како што се:
 Локален третман против стареење· 
 Брчки на лицето и вратот· 
 Зацврстување на поткожните и периваскуларните сврзни слоеви на · 
лицето и вратот
Промена на трофичноста на сврзното ткиво на лицето и вратот 
предизвикано од воздушни загадувачи/метаболни нарушувања

 медицинско средство дизајнирано да го потпомага MD-TISSUE e
движењето спротивставувајќи се на физиолошкото стареење на 
сврзното ткиво. Неговите главни терапевтски функции опфаќаат
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани 

MD-TISSUE e  медицинско средство, наменето за употреба од страна 
на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени установи 
со цел  :
 Делување како заштитна бариера против слободните радикали· .

.·  Спротивставување на физиолошкото стареење на сврзното ткиво
.·  Смирување на локалната болка причинета од движење

Упатство за употреба
Терапевтски протокол
2 , третман неделно првите 2 недели, 1 третман до подобрување на 
симптомите (просечно 8-10 третмани) Можно е да се продолжи со 1 
третман секоја втора недела, а највеќе 10 недели. За хронични 
патологии: почнете со 1 третман неделно еден месец, до подобрување 
на симптомите, потоа 1 третман месечно.
х : местото на давање мора Техника на интрадермално вбризгување
да биде асептично
Микровбризгувања: внесете ја иглата до длабочина од 1-3 мм, и 
вбризгајте 0,2-0,3 мл во засегнатото ткиво.

вбризгајте  мл по наборТехника на тунелно вбризгување: 0,3 . 
Воведете ја иглата под кожата, со полна должина на иглата, 
канулирајте го наборот, со лесно поместување на иглата лево и десно, 
додека ја вбризгувате содржината на шприцот додека ја извлекувате 
иглата.
x Техника на периартикуларно вбризгување: местото на давање мора 
да биде асептично воведете ја иглата нормално на површината на ; 
кожата на длабочина од мм и извршете микровбризгувања од 2-4  

мл0,3-0,5 .

Припрема за вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните 
материјали и помошна опрема:
x  Mатеријали за асептична припрема на кожата: ракавици 
за еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, 
стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли за микро инјектирање: стерилни 27 G, 4 мм.x 
 Игли за техника на тунелно вбризгување: стерилни 30 х G, 
мм13 
Шприцеви: големина 5 или 10 мл во зависност од x 

количеството на раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не MD-TISSUE 
се познати Пациентите кои се преосетливи на било која . 
состојка или на помошен материјал, пред употреба треба 
да се тестираат со точкавсто вбризгување во едната рака, 
а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При механичко дејство на иглата или на површински 
реакции на кожата може да дојде до благо црвенило на 
местото на вбризгување.
Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција 
на кожата Пиогените бактерии можат да предизвикаат . 
апсцеси на местото на вбризгување.
ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА 
ДЕЦА.
Не користете по истекот на рокот на употреба, Рокот на 
употреба се однесува на производ, кој е правилно 
складиран во оригинално и неоштетено пакување. 
Производот да се употреби веднаш по отварањето. 

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за MD-TISSUE 
самостален третман или во комбинација со други 
медицински средства со ист опсег за прилагодување на 
третманот за клинички потреби. Во поглед на неговата
употреба за третман на брчки на лицето и вратот, 
зацврстување на слоевите на поткожното сврзно ткиво,

 може да се употреби со  MD-TISSUE MD-MATRIX
(на пр. ампули,   1 ампула/MD-TISSUE 2 MD-MATRIX
третман).
Може да се употреби кога пациентот му е потребен додаток 
на колаген или локален третман против стареење. 

Упатство во случај на оштетување на стерилните 
ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не 
е добро затворена. По отварањето содржината на 
ампулата мора веднаш да се искористи. Не ја користете  
ако пакувањето е оштетено.

Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: , NaCl, водаПомошни материи Лимонска киселина, никотинамид  
за инјекција
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5  ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD-MATRIX e медицинско средство кое е дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и сврзните ткива, како и ублажување на било кое 
оштетување причинето од: 
·  стареење
 лошо држење на телото· 
 пратечки хронични болести· 
 удари и повреди· 
 загадувачи· .

MD-MATRIX Како резултат на својата посебна функција медицинското 
 средство е наменето и за зацврстување на поткожното ткиво и на 

слојот на микроваскуларното сврзно ткиво на локализирани 
адипозитети и целулит во сврзното ткиво, особено во коренот на 
бутовите и во внатрешната регија на колената.

 медицинско средство дизајнирано да потпомага за MD-MATRIX e
подвижност и јакнење на потпорното ткиво на зглобовите, кожата и
поткожното ткиво. Неговите главни терапевтски функции опфаќаат
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани 

MD-MATRIX e медицинско средство, го употребуваат квалификувани 
:лица во приватни и јавни здравствени установи за следните намени

х Јакнење на екстрацелуларниот матрикс на ткивото на местото на 
   аплицирање на колагенот.
 .х Делува како заштитна бариера од слободните радикали

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
2 , третман неделно првите две недели, 1 третман до подобрување на
симптомите (просечно 8-10 третмани) Можно е да со продолжи со 
третманот секоја втора недела. При хронични патологии почнете со 
1 третман неделно еден месец, до подобрување на симптомите, 
   потоа 1 третман месечно.
х : местото на давање мора Техника на интрадермално вбризгување
  да биде асептично  внесете ја иглата од 1-3 мм и извршете ;
  микровбризгување мл во болното ткиво 0,2-0,3 .
Техника на периартикуларно вбризгување местото мора да биде x : 

  асептично внесете ја иглата блиску до зглобот на различни ; 
  длабочини.

Припрема за вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали 
и помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
   днократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, 
  стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни 7  4ммx  :  2  G.
Шприцеви големина5  или 10 мл во зависност од x  :  , 

  количеството на раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се MD-  MATRIX
познати Пациентите кои се преосетливи на било која . 
состојка или на помошен материјал, пред употреба треба 
да се тестираат со точкавсто вбризгување во едната рака, 
а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При механичко дејство на иглата или на површински 
реакции на кожата може да дојде до благо црвенило 
на местото на вбризгување.
Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција 
на кожата Пиогените бактерии можат да предизвикаат . 
апсцеси на местото на вбризгување.
ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА 
ДЕЦА.

Не користете по истекот на рокот на употреба, 
Рокот на употреба се однесува на производ, кој е правилно 
складиран во оригинално и неоштетено пакување. 
Производот да се употреби веднаш по отварањето. 

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостален MD-  MATRIX
третман или во комбинација со други медицински средства 
со ист опсег за прилагодување на третманот за клинички 
потреби. Во поглед на неговата употреба за третман на  
локализирани адипозитети и за зацврстување на слојот од
подкожното сврзно ткиво,  може да се MD-MATRIX
употребува заедно со на пр. MD-TISSUE ( MD-MATRIX 

 ампули, ампула/третман).2 MD-TISSUE 1
Исто така може да се употреби кај пациенти на кои им е 
потребен додаток на колаген или локален третманanti-aging .

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не 
е добро затворена. По отварањето содржината на ампулата 
мора веднаш на се искористи. Не ја акористете ако 
пакувањето е оштетено.



Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: y , NaCl, вода jПомошни материи  за ин екцијаColoc nthis
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
 медицинско средство дизајнирано да го потпомага MD- NEURAL e

движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување 
причинето од  :
стареење· 
лошо држење на телото· 
пратечки хронични болести· 
удари и повреди· 
загадувачи· .

 медицинско средство кое ја потпомага подвижноста MD- NEURAL e
на зглобовите, особено при нарушувања од лошо држење на телото. 
Неговите главни терапевтски функции вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
.3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани

MD-NEURAL e медицинско средство, наменето за употреба од страна 
на квалификуван персонал во приватни и јавни здравствени установи. 

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1- третман неделно 10 недели по ред2 , 

Техника на периартикуларно вбризгување(местото на давање мора да 
биде асептично, внесете ја иглата до длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за днократна 
употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни компреси од 
газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни 7x :  2  G.

:   , x Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на 
раствор за вбризгување.
Техника на интраартикуларно вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за едно-
кратна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното 
подрачје на кожата. 

:  2  G.x Игли стерилни 2
:   x Шприцеви големина 2 мл во зависност од количеството на 

раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството не се познатиMD- NEURAL . 
Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен 
материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкавсто 
вбризгување во едната рака, а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При невралгии потребна е диференцијална дијагноза за 
висцералната болка, болка поради примарен или 
метастатски канцер. При механичко дејство на иглата или 
на површински реакции на кожата може да дојде до благо 
црвенило на местото на вбризгување  Пред и по употребата .
потребно е чистење/дезинфекција на кожата Пиогените . 
бактерии можат да предизвикаат апсцеси на местото на 
вбризгување.

.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА

Не користете по истекот на рокот на употреба, Рокот на употреба 
се однесува на производ, кој е правилно складиран во 
оригинално и неоштетено пакување. Производот да се употреби 
веднаш по отварањето. 

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостоен MD-  NEURAL
третман или во комбинација со други медицински средства со 
ист опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби. 
Кога е потребен третман на поддршка на матриксот на сврзното 
ткиво или кога е потребно да се успори процесот на стареење, 
средтвото може да се употреби заедно со MD-NEURAL 

иMD-MATRIX  MD-TISSUE.
Исто така може да се користи како механичка подлога при 
третман на следните болести:

 (  MD-NECK).x Брахиална болка заедно со средството
x Брахиална невралгија, како последица на цервикален притисок 
на нервите заедно со средството (  MD-NECK).

 (  x Континуирани меѓуребрени невралгии заедно со средството
MD-THORACIC). 

 (  MD-THORACIC x Постхерпесни невралгии заедно со средството
и MD-MUSCLE).

A  (  MD-NECK). x типичен фацијален неуритис заедно со средството
 (  MD-NECK).x Невралгии на тригеминус заедно со средството

 (  Х Болка во темпоромандибуларниот зглоб заедно со средството
MD-NECK).
X Болка во коренот на вратниот, градниот, лумбалниот и 
сакролумбалниот нерв по ред во комбинација со (  MD-NECK, 

и MD-THORACIC, MD-LUMBAR MD-ISCHIAL).

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е 
добро затворена. По отварањето содржината на ампулата мора 
веднаш на се искористи. Не ја користете ако пакувањето е
 оштетено.

Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia 
: Kolagen.Состав

: , NaCl, водаПомошни материи Кантарион  за инјекција
За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

: 5 ( 2 ml – )x Кутија ампули една ампула количина за екстракција
:  ( 2 ml – )x Кутија 10 ампули една ампула количина за екстракција
:   ( 2 ml – x Кутија 50 ампули една ампула количина за екстракција)

Намена
MD-MUSCLE e медицинско средство дизајнирано да го потпомага 
движењето со лимитирање на физиолошката дегенерација на 
зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое 
оштетување причинето од  :
стареење· 
лошо држење на телото· 
пратечки хронични болести· 
удари и повреди· 
загадувачи· .

MD-MUSCLE e   медицинско средство кое ги потпомага движењата
на мускулите и зглобовите. Неговите главни терапевтски функции 
вклучуваат:
1.Ефект на бариера.

.2.Подмачкување
3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки 
  третмани.

медицинско средство, го употребуваат MD-MUSCLE e 
квалификувани лица во приватни и јавни здравствени установи 
за следните намени:

.х Помош при истегнување и работа на мускулите
х Помага како поддршка на мускулнот ткиво при нарушувања од 
   лошо држење на телото.
 .х Ја подобрува подвижноста на зглобовите
х Ја ублажува локалната болка или болка предизвикана од 
  движење или лошо држење.

Упатство за употреба
Терапевтски протокол:
1- третман неделно 10 недели по ред2 , 

 Техника на интрамускулно вбризгување (местото на давање мора 
 да биде асептично, внесете ја иглата во третираниот мускул до 
 длабочина од 2-4 мм)
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
 еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни 
 компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
Игли стерилни 7  x  :  2  G.
Шприцеви големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на x  :  , 

  раствор за вбризгување.

Техника на интрамускулно вбризгување
За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и 
помошна опрема:
x  M : атеријали за асептична припрема на кожата ракавици за 
   еднократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, 
   стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
х Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното
   подрачје на кожата
Игли стерилни 2x  :  2  G
Шприцеви големина 2 мл во зависност од количеството на x  :  , 

   раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства
Примери на преосетливост на средството MD-  MUSCLE
не се познати Пациентите кои се преосетливи на било . 
која состојка или на помошен материјал, пред употреба 
треба да се тестираат со точкавсто вбризгување во едната 
рака, а потоа да се пратат еден час.

Предупредување и мерки на претпазливост
При болка во мускулите потребна е диференцијална 
дијагноза за метамерна неуралгија, тендинитис и длабок 
излив на крв.
При механичко дејство на иглата или на површински 
реакции на кожата може да дојде до благо црвенило на 
местото на вбризгување.
Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција 
на кожата Пиогените бактерии можат да предизвикаат . 
апсцеси на местото на вбризгување.

.ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА

Не користете по истекот на рокот на употреба,
Рокот на употреба се однесува на производ, кој е правилно 
складиран во оригинално и неоштетено пакување. 
Производот да се употреби веднаш по отварањето. 

Упатство за употреба
Средството може да се употреби за самостоен MD-  MUSCLE
третман или во комбинација со други медицински средства со 
ист опсег за прилагодување на третманот за клинички 
потреби. Кога е потребен третман на поддршка за матриксот 
на сврзното ткиво или кога е потребно да се успори процесот 
на стареење, средството  може да се употреби MD-MUSCLE
заедно со MD-MATRIX i MD-TISSUE.

Исто така може да се користи како механичка поддршка при 
третман на следните болести:

: .x Третман на болка акутна, субакутна и хронична природа
T  (x ретман при пренесена соматска болка заедно со 

   средството MD-NEURAL).
T ( MD-NEURAL). x ретман на тригер точки заедно со средството 

(x Синдром на фибромијалгија заедно со средството 
  MD-NEURAL). 

.x Дерматомиозитис

Давањето на средството се прилагодува на индивидуалните 
потреби.

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули
Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е 
добро затворена. По отварањето содржината на ампулата 
мора веднаш да се искористи. Не ја користете ако пакувањето 
е оштетено.
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