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POUČENÍ PACIENTA 

o postupu redermalizace 

 

 

I. Informace o redermalizaci: 

Redermalizace s Xela Redrm je metodou intradermální injekce kyseliny hyaluronové v kombinaci 

se sukcinitem sodným. 

 

Účinky uvedené kombinace na mechanismy stárnutí lze shrnout takto:  

- Účelem KH je posílit kolagenové struktury a pevnost kůže díky funkční hypertrofii, čímž se 

zvýší hydratace a objem tkáni. 

- Stimulace Krebsova cyklu pomocí kyseliny jantarové má za cíl toto zpomalení zvrátit a 

zvýšit jak počet fibroblastů, tak i jejich metabolickou aktivitu. 

- Antioxidační účinky kombinované metody slouží k neutralizaci akumulace volných radikálů 

a k ochraně buněk před poškozením volnými radikály. 

 

 

II. Poučení o zákroku, indikace k zákroku: 

Byl/a jsem upozorněn/á na skutečnost, že po ukončení léčby se mohou objevit dočasné reakce 

typické pro tento postup: erytém po dobu několika hodin nebo dnů, otoky, citlivost a modřiny na 

místech vpichu. 

Rozumím, že k dosažení požadovaného výsledku je nutné absolvovat kúru. Počet ošetření a 

výběr produktů určuje lékař. 

Indikace pro redermalizaci: 

- Zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky 

- Korekce involučních změn kůže 

- Prevence a korekce změn po akné 

- Fyziologická příprava pokožky pro korekci vrásek a záhybů, atrofických jizev a dalších 

defektů kůže 

- Příprava pokožky pro plastické operace, hluboké a střední peelingy s cílem optimalizace 

konečného výsledku a zkrácení doby rehabilitace 

- Rehabilitace po chemickém peelingu, mechanickém peelingu a plastických operacích   
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III. Kontraindikace: 

 

- Těhotenství, kojení 

- Akutní infekční a zánětlivá onemocnění, herpes, papilomy 

- Epilepsie 

- Kardiovaskulární patologie – hypertenzní onemocnění 3. stupně, ischemická choroba 

srdeční 

- Sklon k keloidním a hypertrofickým jizvám  

- Onkopatologie 

- Přecitlivělost na použité složky, alergická onemocnění 

- Porucha krevní srážlivosti v důsledku onemocnění – hemofilie 

- Individuální intolerance k hyaluronové nebo jantarové kyselině 

 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 

 


