
لیپووس سل یک فرآورده ی سلولی است و حاصل فرآوری در شرایط استریل است. این محصول با عنوان علمی شناخته  شده 
SVF( Stromal Vascular Fraction( مشتق از بافت چربی خود بیمار و مخلوطی از سلول های پره آدیپوسیت، سلول های 
مزانشیم، سلول های پیش ساز اندوتلیال، لنفوسیت B ،T و ماکروفاژهای بافت چربی است. برای تولید این محصول از بیمار نمونه ی 
با هضم  استرومایی دیواره عروق  باسن گرفته شده و سپس سلول های  یا  ناحیه شکم و  از  با روش آسپیراسیون  بافت چربی معموال 
آنزیمی از بافت چربی جداشده و به همراه مقدار تعیین شده ای از بافت چربی خود بیمار در موضع موردنظر تزریق می گردد. برای تولید 
این محصول از فاکتورهای رشد و یا آنتی بیوتیک استفاده نمی شود. ماده مؤثره: ماده مؤثره محصول لیپووس سل عبارت است از 
سلول های زنده ي  استرومایی دیواره عروق مشتق از بافت چربی خودی که بیان کننده شاخص های سلول های استرومایی، قابلیت تکثیر 
و تمایز به رده های مزودرمی شامل استخوان، غضروف و چربی است. این سلول ها دارای قابلیت کنترل التهاب و  پاسخ های ایمنی است. 
این سلول ها دارای قابلیت تمایز به سلول های عروقی و ایجاد عروق خونی جدید هستند. ماده حاصل: این محصول حاوی کلرید سدیم 
0.9% به عنوان حامل سلول است. شکل دارویی: محصول لیپووس سل به صورت مخلوط سلول های استرومال عروقی با بافت چربی 
است. در هر میلی لیتر از بافت چربی به طور متوسط ۵00000 سلول وجود دارد که برحسب محل ضایعه حجم بافت چربی و مقدار کل 
سلول ها متفاوت است. بسته بندی: Sterile Bottle روش استفاده: محصول لیپووس سل به همراه مقدار مشخصی از بافت 
چربی خود شخص در موضع به صورت داخل درمی تزریق می گردد. موارد مصرف: از محصول لیپووس سل می توان در درمان ضایعات 
بافت نرم و پوست به شرح زیر استفاده نمود:  درمان و اصالح خطوط دور لب )نازولبیال(، گونه، فرورفتگی زیر گونه )بوکال( ، ناحیه دور 
چشم  درمان و اصالح ضایعات آتروفیک )تورفته( پوست متعاقب رادیوتراپی و یا شیمی درمانی  شکل دهی به بافت پستان متعاقب 
برداشت محدود بافت پستانی )partial mastechtomy( بافت چربی به عنوان یکی از مواد پرکننده طبیعی محسوب می شود 
که امروزه به صورت معمول در بسیاری از بیماران که نیاز به افزایش حجم در بافت های نرم و یا پوست دارند استفاده می شود. به 
این عمل لیپوترانسفراز گفته می شود که در طی آن بافت چربی از ناحیه شکم و یا باسن بیمار گرفته شده و بعد از فراوری اولیه 
در موضع موردنظر تزریق می گردد. محصول لیپووس سل یک سوسپانسیون سلولی غنی از سلول های استرومایی دیواره عروقی و 
مخلوطی از سایر سلول های بنیادی است که در صورت اضافه شدن به بافت چربی قبل از تزریق، ماندگاری آن افزایش یافته و نیاز 
بیماران به تزریق های مکرر کاهش می یابد. مقدار مصرف: طیف میزان مصرف این محصول بستگی به حجمی دارد که باید اصالح 
شود. تعداد ۵00000 سلول به ازای هر میلی لیتر چربی تزریقی دوز درمانی این محصول است این محصول تک دوز بوده و در صورت 
نیاز به تکرار تزریقات حداقل فاصله زمانی باید سه ماه باشد. اثرات و عوارض بیش از دو تزریق تاکنون در مورد این محصول مطالعه 
نشده است. نحوه نگهداری:  این محصول قبل از استفاده باید در دمای ۲ تا ۸ درجه و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شده و تا 
1۲ ساعت بعد از تولید مصرف شود زیرا تأخیر بیش از 1۲ ساعت در مصرف، سبب کاهش قدرت اثر آن می شود. موارد منع مصرف: 
 استفاده از داروهای سیتوتوکسیک و سرکوب کننده ی ایمنی  ابتال به انواع بدخیمی ها  کاشت پروتز در موضع دریافت کننده سلول 
 سابقه حساسیت به پروتئین های حیوانی  سابقه تزریق بوتاکس در 6 ماه اخیر  سابقه استفاده از پرکننده های موقت  سابقه تزریق 
پرکننده های دائم  لیزردرمانی در 6 ماه گذشته زنان باردار: استفاده از این محصول در زنان باردار مورد ارزیابی قرار نگرفته است، 
لذا توصیه نمی شود. کودکان: استفاده از این محصول در افراد زیر 1۸ سال مجاز نیست. هشدار: استفاده از محصول در مواردی 
که بسته بندی محصول آسیب دیده یا از تاریخ انقضای آن گذشته باشد، توصیه نمی شود . محصول لیپووس سل از بافت چربی خود 
فرد جداشده و به صورت اختصاصی برای فرد دهنده بافت چربی تولید شده و استفاده آن توسط فرد دیگر ممکن است واکنش های 
حساسیتی بسیار شدیدی را به همراه داشته باشد. عوارض جانبی: حساسیت، التهاب و ادم در موضع تزریق در افراد استفاده کننده از 
این محصول در ۲4 ساعت اولیه بعد از تزریق ممکن است رخ دهد. ایجاد تومور پس از استفاده از این محصول تاکنون گزارش نشده 
است. توصیه های پزشکی: توصیه می شود بیماران تا سه روز بعد از تزریق از آنتی بیوتیک، ضددرد و ضدالتهاب استفاده کرده و تا 

۲4 ساعت بعد به طور متناوب از کمپرس سرد استفاده کنند.

LipoVasCell® as a biological product is produced under GMP standards. This product contains 
stromal cell vascular fraction (SVF) cells that is originated from the patient’s fat tissue as well as 
a combination of adipose derived stem cells (ASC-MSCs), endothelial progenitor cells (EPCs), 
B and T lymphocytes, and adipose tissue macrophages (ATMs). First, adipose tissue sample is 
aspirated from patient’s sub-abdominal/buttocks adipose tissue, then the SVF cells are isolated 
by using a standard enzyme digestion method.  Subsequently, a combination of isolated SVF 
cells and the specified amount of the patient’s fat tissue is injected into the affected site. Growth 
factors and antibiotic are not used in this product. Active substance The active substance of 
LipoVasCell® is the autologous ASC-MSCs with the ability of proliferation and differentiation into 
mesoderm layers, including bone, cartilage and fat. Furthermore, these cells have the ability 
to control the inflammation and immune responses and induce angiogenesis. Excipient This 
product contains sodium chloride 0.9% as the basal solution. Dosage form LipoVasCell® is 
presented as a suspension, including a combination of ASC-MSCs and fat tissue. There are 
approximately 500,000 cells /ml of adipose tissue depends on the volume of the lesion. Packaging 
Sterile vial Route of administration Intra-dermal injection Indications LipoVasCell® can be 
used for treatment of soft tissue and skin lesions as follows: 1. Improvement the appearance 
of nasolabial folds, cheek, buccal and periorbital area 2. Treatment of atrophic scars following 
radiation or chemotherapy 3. Breast reconstruction after mastectomy  Autologous adipose tissue 
is considered as one of the natural filler that is most commonly used to restore the bulk of soft 
tissue or skin. This method is also known as cell-assisted lipotransfer (CAL), in which adipose 
tissue samples are aspirated from patient’s sub-abdominal/buttocks, and after initial processing, 
the product (SVF cells + adipose tissue) is injected in damaged  area. LipoVasCell® is presented 
as an injectable suspension of ASCs and other stem cells that is added to autologous fat tissue 
for establishing a more durable effect and reducing the frequency of repeated injections. 
Dosage LipoVasCell® is exclusively prepared for each patient depends on the size and depth 
of areas . Approximately 500,000 cells /ml of adipose tissue is needed for every injection and 
for additional injections , it should be a three-month interval between the injections.  The effects 
of more than two injections have not yet been evaluated for this product. Storage condition 
LipoVasCell® should be stored at 2 to 8 °C, far from direct sunlight.  It should also be used in 
12 hours after production to prevent loss of product efficacy. Contraindications This product 
is not recommended in the following cases: 1. Use of cytotoxic or immunosuppressant drugs 
2. Different types of cancer 3. Implants in the areas receiving the cells 4. History of allergy to 
animal proteins 5. History of Botox injection within the last 6 months  6. History of temporary 
fillers 7. History of permanent fillers 8. Use of laser therapy during the last six months Pregnant 
women Use of this product has not been evaluated in pregnant women; therefore, it is not 
recommended. Children Use of this product in patients under 18 years old is not allowed. 
Warning It is not recommended if the package is damaged or if the expiration date has passed. 
LipoVasCell® contains isolated autologous adipose tissue of a patient, so it is exclusively used 
for each patient . This product cannot be used for other patients because it causes severe 
allergic reactions. Side effects Allergy, inflammation and edema at the injection sites may occur 
in people using the product in the first 24 hours after the injection. Tumor formation has not yet 
been reported. Medical advice It is recommend the use of antibiotics, anti-inflammatory and 
analgesics 3 days after injections as well as application of cold compress 24 hours of injections.  
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