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SC
Apresentação:
Ampola(Desoxicolato de sódio 4,75%+ Silício3% – 2ml USO: SC



PROPRIEDADES

Associação dos ativos Desoxicolato e Silício com ação lipolítica mais eficaz.A associação destes dois ativos 
potencializa a ação lipolítica.Ação emulsificante de gorduras, drenante e reestruturante daflacidez com 
diminuição da dor local.

Em relação a aplicação somente do Desoxicolato, o Desox-Sil, devido sua associação, causa menos edema e 
nodulação.   

Emulsificante de gorduras, redução de grandes panículos. Diminuição da gordura local e flacidez.
O Silício atua no aumentodo tônus e elasticidade da pele; atua como lipolítico, drenante e anti inflamatório.
Quando se refere a gordura localizada, o desoxicolato de sódio é tóxico parao tecido adiposo, causando a lise dos 
adipócitose a remoção permanente do mesmo e traz bons resultadosno combate da gordura localizada.Sais de 
bile como desoxicolato, é um conhecido detergente e vêm sendo usado por décadas na medicina estética devido 
suas propriedades químicas polares e não polares únicas que facilitam a emulsificação de substâncias insolúveis 
por meio da redução da tensão superficial nas suas interfaces. Atua como um detergente que quebra e dissolve 
membranas celulares do adipócito.

Preparo:
Observar o pH descrito em cada ampola e aspirar o conteúdo na seringa de forma crescente evitando assim a 
precipitação dos princípios ativos e futuros desconfortos para o paciente

MECANISMO DE AÇÃO

·Seringa de 20mL para diluir os ativos

·Agulha 18G ½ (1,2x40mm) para aspirar o conteúdo das ampolas

·Seringa de 3mL ou outra de volume maior, em caso de mesclas associadas para aplicação no tecido

·Agulha 30G ½ (0,3x13mm) para aplicação no tecido

·Aplicação EXCLUSIVAMENTE SUBCUTÂNEA

·Dividir a região a ser aplicada a partir de um lápis branco para identificar no momento da aplicação quais locais foram 

aplicados e quais não, da seguinte forma, se a região escolhida for a região abdominal, por exemplo, é indicado dividir até 

50 pontos, sempre distanciando do umbigo e dividindo por exemplo 25 pontos do lado direito e 25 pontos do lado 

esquerdo, no momento da aplicação é indicado respeitar

·Aplicar em ângulo de 90°, no volume máximo por ponto de 0,1mL até 0,15mL distanciando-os de 1,5 a 2 cm2de área de um 

ponto a outro.

APLICAÇÃO

IMPORTANTE

IMPORTANTE
· Aplicação deve ser feita DIRETAMENTE no TECIDO SUBCUTÂNEO
· Panículo adiposo de no MINÍMO 4cm de espessura, lembrando que a partir da diminuição do panículo é 
recomendável a troca de tratamento, trabalhando com lipolíticos mais brandos

· REAÇÕES ESPERADAS: Eritema imediato, ardor, calor e dor no local da aplicação, edema e nodulação em todos 
os pontos aplicados, lembrando que os edemas e as nodulações desaparecem em aproximadamente uma semana ou 
no máximo dependendo de alguns casos estender-se por até 15 dias. 
Recomenda-se aplicação de gelo por um período de 5 a no máximo 10 minutos para aliviar a dor do paciente .
No dia da aplicação, poderá ser indicado em pacientes muito sensíveis a dor, o uso de um analgésico leve. Em casos 
de reações inflamatórias muito intensas, pode ser associado o uso de um gel pós-mesoterapia ou corticóide tópico.
Para evitar a instalação de processo inflamatório intenso, além das observações já citadas, recomenda-se fazer uma 
boa diluição da mescla com soro fisiológico ou outros ativos lipolíticos, venolinfocinéticos e anestésicos.
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RECOMENDAÇÕES

ü Drenagem linfática somente após 48 horas após o procedimento (para auxiliar na redução do edema 

e nodulações presentes;

ü Exercícios físicos ou plataforma vibratória somente após 12h do procedimento;

ü Alimentação hipocalórica livre de gorduras durante o tratamento;

ü Alimentar-se no máximo 30 minutos antes do procedimento e após 3 a 4 horas depois.	

ASSOCIAÇÕES

ü Ultrassom de alta potencia ANTES

ü Radiofrequência ANTES

ü Lipocavitação ANTES

EM SEGUIDA PODE REALIZAR A INTRADERMOTERAPIA

Indicações de uso

Quebra da gordura localizada, drenante e auxiliar na flacidez. 

Sugestões de Mesclas
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GORDURA LOCALIZADA / SUBCUTÂNEA

 
 

Desox -Sil.................................1 amp 2ml

 

Benzopirona 10mg .................1 amp 2ml

 

Baicalina 5mg.........................1 amp 1ml

 

Cafeína 100mg........................1 amp 2ml

 

Lidocaína 2%...........................1 amp 2ml

 

Aplicar SC 1x cada 15 dias, devido ao desconforto, podendo ser aplicado semanal caso o 
paciente não apresente desconforto

 

+
 

Ubiquinol 40mg............1 amp 1ml 
  

-
 

Aplicar IM 1x/semana  
 

Vitamina D3/A 600.000UI -60.000UI............1 amp 1ml 
  

-
 

Aplicar IM 1x/semana, repe�r 

após 15 dias e após, manter, 1x a cada 90 a 120 dias. *Aplicação de Vit D inicial com 
avaliação de exames laboratoriais. 

 
LIPODISTROFIA DE GRANDES PANÍCULOS  

 Desox -Sil.................................1 amp 2ml
 Asia�cosídeo 0,04%.. ..............1 amp 2ml
 Tripep�deo 41 Plus.................1 amp 2ml
 Cafeína 100mg........................1 amp 2ml

 Lidocaína 2%...........................1 amp 2ml

 Aplicar SC 1x cada 15 dias, devido ao desconforto, podendo ser aplicado semanal caso o 
paciente não apresente desconforto

 
+

 
Ubiquinol 40mg............1 amp 1ml 

  

-

 

Aplicar IM 1x/semana  

 
Vitamina D3/A 600.000UI -60.000UI............1 amp 1ml 

  

-

 

Aplicar IM 1x/semana, repe�r 
após 15 dias e após, manter, 1x a cada 90 a 120 dias. *Aplicação de Vit

 

D inicial com 
avaliação de exames laboratoriais.
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