WYPEŁNIACZE:
KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem występującym w tkankach organizmu.
Znajduje się w całym ciele. Wypełnia przestrzeń międzykomórkową, a w skórze stanowi
ponad 50% i doskonale ją nawilża.
Niestety, z wiekiem ilość kwasu hialuronowego drastycznie maleje. Nasza skóra starzeje
się i po 40 roku życia mamy już go o połowę mniej.
Wraz z ubytkiem kwasu hialuronowego nasza skóra wiotczeje, traci sprężystość i skutkiem
tego przybywa nam zmarszczek.
Utrata kwasu hialuronowego powoduje, że skóra traci zdolność wiązania wody. Jedna
cząsteczka kwasu wiąże około 250 cząsteczek wody. Jeżeli ilość tego ważnego składnika
obniża się, objawy starzenia stają się coraz bardziej widoczne.
Produkty na bazie kwasu hialuronowego zapewniają poprawę wyglądu w sposób
naturalny. Z ich pomocą można zniwelować zmarszczki i głębokie bruzdy. Najlepsze efekty
uzyskuje się w przypadku bruzd nosowo-wargowych, zmarszczek na policzkach,
opadniętych kącików ust oraz zmarszczek wokół ust.
Kwas hialuronowy w postaci żelu wstrzykuje się w linię zmarszczki. Preparat poza
działaniem wypełniającym daje efekt silnej stymulacji skóry, pobudza ją do regeneracji,
dzięki czemu nawet po wchłonięciu się kwasu, zmarszczki są już na ogół płytsze niż przed
zabiegiem.
Jeśli chodzi o modelowanie ust, wypełniacz na bazie kwasu hialuronowego doda
objętości wargom, poprawi i skoryguje kontur ust, umożliwi efekt nawilżenia.
Kwas hialuronowy charakteryzuje się doskonałą tolerancją, całkowicie integruje się z
tkankami skóry. Efekty są natychmiastowe i przy umiejętnym podaniu wyglądają bardzo
naturalnie.
Przebieg zabiegu modelowania ust:
Przed zabiegiem miejsca, w które chcemy podać preparat odkażamy i smarujemy kremem
(np. EMLA), który w swoim składzie zawiera środek znieczulający. Preparaty do
wypełniania zmarszczek kwasem hialuronowym mają postać krystalicznego, bardzo
plastycznego i elastycznego żelu, który po wprowadzeniu do skóry wypełnia zmarszczkę,
dając bardzo naturalne efekty. Podawane są bardzo cienkimi igłami, co zmniejsza
doznania bólowe. Po wstrzyknięciu żelu w linię zmarszczki lub w usta, preparat wiąże
wodę i powiększa objętość danej okolicy, wygładzając zmarszczki lub modelując kontur
ust. Zabieg trwa zazwyczaj do 30 minut. Rezultat można obejrzeć natychmiast w lusterku.
Zabiegi nie powodują wyłączenia pacjenta z codziennego życia.
Okres utrzymywania się efektu początkowego zabiegu można przedłużyć kolejnymi
wstrzyknięciami. Większość pacjentów decyduje się na ten zabieg po upływie 6 -12
miesięcy od pierwszego zabiegu wygładzania zmarszczek lub korekcji konturów twarzy.
Stosowane preparaty:
Na polskim rynku dostępnych jest kilka preparatów kwasu hialuronowego różnych
producentów. Wszystkie są zbliżone do siebie i działają na identycznej zasadzie, różniąc
się jedynie szczegółami. Jednakże, jedynie doświadczony i dobrze wyszkolony lekarz jest

w stanie wybrać z gamy odpowiedni preparat i dopasować do problemu konkretnego
pacjenta.
Kwas hialuronowy zawarty w tych preparatach posiada następujące zalety:
nie jest pochodzenia zwierzęcego;
nie wymaga testów skórnych (chyba, że zaleci je lekarz ze względów
bezpieczeństwa);
jest całkowicie wchłanialny;
jego cząsteczki nie są wykrywane jako ciała obce;
Rezultaty estetyczne są natychmiastowe i naturalne.
Przeciwwskazania:
ciąża i karmienie piersią
stany zapalne skóry
skłonność do powstawania blizn przerosłych
choroby o podłożu autoimmunologicznym
Preparat jest całkowicie wchłaniany. Efekty utrzymują się 9-12 miesięcy i zależą m.in. od
rodzaju skóry, trybu życia i aktywności hialuronidazy pacjenta.
Jak przygotować się do zabiegu?
Zabieg nie wymaga specjalnych przygotowań. Jest to jeden z zabiegów, które można
wykonać w tzw „przerwie na lunch”. Nie należy jedynie zażywać aspiryny i stosować leków
przeciwzapalnych na około 3 dni przed zabiegiem. W dniu zabiegu powinno się unikać
intensywnego nagrzewania ciała (sauna, solarium, promienie słoneczne) oraz
intensywnego wysiłku fizycznego. Jakie mogą być objawy uboczne? Bezpośrednio po
zabiegu może pojawić się zaczerwienienie i lekki obrzęk czy drobne siniaczki, jednak
efekty te znikają samoistnie w ciągu kilku dni.
Czy zabiegi można wykonywać o każdej porze roku?
Zabiegi można wykonywać o każdej porze roku. Bezpośrednio po zabiegu unikamy słońca
i solarium przez kilka dni, aby nie powstały przebarwienia w miejscach iniekcji.
HYDROKSYAPATYT WAPNIA
Hydroksyapatyt wapnia- to nowoczesny wypełniacz wprowadzany metodą niechirurgiczną,
służący do modelowania konturu twarzy i odmładzania dłoni.
Młoda twarz ma kształt litery „V‟ i jest symetryczna (im młodsza jest twarz, tym skóra jest
jędrniejsza, a kontury - bardziej wyraziste).
Za elastyczność skóry odpowiada kolagen. Z upływem czasu zanika on w naszym
organizmie. Pojawiają się zmarszczki i i nasila wiotkość skóry.
Z wiekiem dochodzi do odwrócenia kształtu litery „V‟.
Możemy temu przeciwdziałać odpowiednimi zabiegami.
Działanie hydroksyapatytu wapnia jest wyjątkowe, ponieważ tworzy rusztowanie pod
skórą, odbudowuje strukturę i stymuluje produkcję naturalnego kolagenu, skutkiem czego
przywraca objętość dokładnie w tych miejscach, które wcześniej zostały wypełnione.

Idealna redukcja zmarszczek jest osiągana poprzez uzupełnienie objętości skóry.
Hydroksyapatyt wapnia natychmiast nadaje skórze objętość i redukuje oznaki starzenia się
skóry. Wypełniacz składa się z mikrocząsteczek hyddoksyapatytu wapnia(CaHa) i
specjalnej matrycy żelowej. Jeżeli marzysz o cofnięciu oznak starzenia się lub myślisz o
przeprowadzeniu zabiegu z zastosowaniem metod inwazyjnych, masz teraz możliwość
alternatywy.
Hydroksyapatyt wapnia to produkt sprawiający, że będziesz lepiej wyglądać i czuć się
lepiej. Opracowano go mając na uwadze bezpieczeństwo, oraz natychmiastowe
i długotrwałe efekty.
Nośnik żelowy który pierwotnie wypełnia przestrzenie między maleńkimi cząsteczkami
CaHA jest po iniekcji stopniowo wchłaniany. W miarę wchłaniania żelu, wypełniacz ten
stymuluje syntezę kolagenu w miejscu podania, powodując długotrwały efekt.
Szybkość wchłaniania jest zbliżona do szybkości syntezy kolagenu, więc u większości
pacjentów korekcja jest stała .
Efekty zabiegu:

Przywrócenie objętości skóry, redukcja zmarszczek, poprawa konturu
twarzy

Stymulacja odbudowy kolagenu

Efekt kuracji przy użyciu hydroksyapatytu wapnia utrzymuje się
przynajmniej rok, a nawet dłużej (do 5 lat)
Wskazania do zabiegu:
Hydroksyapatyt wapnia może być wykorzystany dla modelowania między innymi bruzd
nosowo – wargowych, zmarszczek tzw. „marionetkowych” (biegnących od kącików ust aż
do podbródka), linii żuchwy (likwidacja tzw. „chomików“), optycznego podniesienia i
napięcia policzków, czy podniesienia opadających kącików ust. Wypełniaczem tym można
także w bezpieczny i trwały sposób powiększyć kości policzkowe, podbródek oraz
wykonać niechirurgiczną korektę kształtu nosa. Spektakularne efekty uzyskuje się również
w przypadku odmładzania dłoni.
Działania uboczne:

Skutki uboczne mogące wystąpić po zabiegu to m.in. :
zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk oraz drętwienie. Takie reakcje pojawiają się
rzadko, zazwyczaj są łagodne lub umiarkowane i najczęściej ustępują po kilku
dniach od zabiegu
DODATKOWE INFORMACJE O ZABIEGU I PRODUKCIE:
Wypełniacze z hydroksyapatytem wapnia to nowa generacja wypełniaczy, którą
charakteryzuje niezwykła różnorodność zastosowania zarówno w kosmetyce, jak i
rekonstrukcji, bez konieczności stosowania zabiegów chirurgicznych.
Składają się one z hydroksyapatytu wapnia – CaHA). Jest on materiałem budulcowym,
który wchodzi również w skład ludzkich kości i już od 25 lat jest stosowany przy
wszczepianiu implantów dentystycznych i ortopedycznych. Podczas tak długiego okresu
stosowania go nie odnotowano żadnych skutków ubocznych. Produkty te nie zawierają
składników pochodzenia zwierzęcego, dlatego nie wywołują reakcji alergicznych. W
związku z powyższym nie ma potrzeby robienia testów uczuleniowych bezpośrednio przed
zabiegiem.
Co różni produkty z hydroksyapatytem wapnia od innych wypełniaczy skórnych?
Odpowiedź to: wytrzymałość, długotrwałość efektu i różnorodność zastosowań. Unikalny
skład zaś zapewnia natychmiastową poprawę wyglądu, charakterystyczną dla innych
wypełniaczy, plus długotrwałe efekty. Dzieje się tak dlatego, że składają się one z
maleńkich, gładkich cząsteczek hydroksyapatytu wapnia, tworzących rodzaj rusztowania,
na którym rozwijają się cząsteczki kolagenu, tworzone przez ludzki organizm, a to z kolei

zapewnia pożądane długotrwałe efekty. Te unikalne zalety preparatu sprawiają, że
hydroksyapatyt wapnia jest idealnym wyborem dla modelowania i rzeźbienia konturu
twarzy oraz innych zastosowań medycznych.
Biokompatybilny, nietoksyczny, nie wywołujący alergii, bezpieczny, komfortowy
jest szeroko stosowanym wypełniaczem w medycynie estetycznej. Uzyskał on aprobatę
amerykańskiego stowarzyszenia FDA (Food and Drug Administration) w 2006 r. oraz jest
uważany za bezpieczny środek do niwelowania zmarszczek na twarzy. Ponadto zalicza się
go do wypełniaczy dających efekty, utrzymujące się w skórze pacjenta od roku do pięciu
lat. Podczas zabiegu podaje się go po zmieszaniu ze środkiem znieczulającym lignokainą, co znacząco poprawia komfort Pacjenta.

