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FISA 4 – Acid hialuronic, bază pentru opoterapice inovative
de uz cosmetic

Descriere generală 
 Acidul hialuronic este un mucopolizaharid natural cu proprietati de vehicul pentru diferite substante

active (antiinflamatoare steroidice sau nesteroidice, antibiotice, analegezice, imunopresoare, etc.),
dar si cu valente terapeutice.

 Datorita proprietatilor sale terapeutice, acidul hialuronic se poate utiliza in biporepareate farmaceu-
tice ca atare, sub forma de săruri (Mn, Fe, Zn) sau asociat.

 Acidul hialuronic de uz cosmetic a fost obtinut din materie prima indigenă: umoare vitroasă bovină,
creste de coco  matur, piele de porc.ș

 Studiile farmacologice efectuate (in vivo) au demonstrat actiunea de favorizare a proceselor de rege-
nerare tisulară, epitelizare i cicatrizare.ș

 Acidul hialuronic este  lipsit de toxicitate, foarte bine tolerat pe tegumente si mucoase, are efect an-
ti-inflamator, antialergic, cicatrizant, epitelizat, osetoinductiv, antitumoral, radioprotector si hipoco-
lesterolemiant. 

Operatii tehnologice strict necesare
 Pregatirea materiei prime / Extractie mucopolizaharide / Separare mucopolizaharide totale / Separare

hialuronat de Na brut/ purificare

Caracteristici tehnice produs
 aspect: substan ă solidă, de culoare alba, cu aspect grunjos sau fibros;ț
 umiditate: 10.5%;
 con inut în proteine: 0.85% s.u.ț
 con inut în condroitin sulfat:ț  < 10%.
 con inut în acid glucuronic: 27.63 % s.u.ț
 formulare recomandata: ca sare de sodiu, în asociere cu extracte de plante, pentru uz cosmetic i proș -

filaxia parodontitelor

Aspectul inovativ:  utilizarea unei materii  prime accesibile  (sorici  de porc alimentar  sau pentru
pielarie, cu randament mai bun decat in cazul umoarei vitroase.

Domeniu de aplicare
 Oftalmologie   sub forma de solutie sau gel in tratamentul “ochiului uscat”, in chirurgia oftalmica in

vederea regenerarii endoteliului cornean); dermatologie (unguente de stimulare a troficitatii tisulare
in arsuri, ulcer varicos, escare de decubit), asociat cu cisteina prezinta un efect de preotectie la radi -
atii, efect trombolastic si un efect inhibitor asupra hialuronidazei. In asociere cu arginina sau or-
nitina, pentru  detoxifiere  prin conjugare cu acidul glucuronic, in cazul hiperamoniemiilor (pentru
reglarea metabolismului azotat hepatic). Sub forma de sare de Na, cu componente active din extracte
de plante din familia  Labiatae (Salvia Officinalis) contribuie la obtinerea unor produse  cosmetice
destinate igienei bucale (gel, apa de gură, pastă de din i) sau unor creme hidratante, emoliente.ț


