Wypełniacze

!
Czym są wypełniacze?
W dzisiejszych czasach na rynku dostępnych jest bardzo wiele wypełniaczy,
które można podzielić na dwie grupy:
PERMANENTNE - czyli takie, które na trwałe wbudowują się w tkanki. Zaliczamy
do nich np.: Aquamid, Artecol, Goratex. Wraz z rozwojem medycyny estetycznej,
odstępuje się od ich stosowania, ponieważ obarczone są stosunkowo wysokim
ryzykiem powikłań oraz opóźnioną reakcją alergiczną.
WYPEŁNIACZE WCHŁANIALNE – są to preparaty, które po podaniu utrzymują
się w organizmie człowieka od 12 do 18 miesięcy. Zaliczamy do nich: kwas
hialuronowy, kolagen, własną tkankę tłuszczową.
Na jakich preparatach do wypełnień pracuje się w Studio Natural?
W Studio Natural do zabiegów wykorzystujemy preparaty na bazie kwasu
hialuronowego, który zaliczany jest do najbezpieczniejszych i najbardziej
przebadanych spośród wszystkich dostępnych wypełniaczy na rynku.
Czym jest kwas hialuronowy?
Kwas hialuronowy jest substancją naturalnie występującą w organizmie człowieka
– najwięcej tego kwasu znajduje się w skórze, bo aż 50% całej zawartości.
Pozostała część obecna jest głównie w gałkach ocznych, płynie łzowym, stawach i
macierzy zewnątrzkomórkowej. Do dwudziestego piątego roku życia w naszej
skórze jest pod dostatkiem kwasu hialuronowego, dlatego nasza skóra w tym
wieku jest gładka, sprężysta i pozbawiona zmarszczek. Gdy kwasu hialuronowego
ubywa, skóra staje się przesuszona, zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki,
policzki oraz usta tracą swoją objętość. Do czterdziestego roku życia traci się
aż połowę zapasów kwasu hialuronowego.

Jakie właściwości ma kwas hialuronowy?
Kwas hialuronowy w bardzo dużym stopniu nawilża i nawadnia tkanki. Ma
właściwości antyoksydacyjne oraz stymulujące powstawanie nowych fibroblastów
oraz aktywuje własne fibroblasty do produkcji kolagenu. W medycynie
estetycznej kwas hialuronowy występuje w dwóch postaciach:
NIESTABILIZOWANY KWAS HIALURONOWY – w płynnej postaci, który
wykorzystywany jest do zabiegów mezoterapii igłowej w celu biorewitalizacji
skóry.
STABILIZOWANY KWAS HIALURONOWY – jako substancja bardzo
plastyczna i naturalnie układająca się w skórze oraz tkance podskórnej - jako
wypełniacz podawana do rozmaitych korekcji np. wypełniania bruzd i zmarszczek,
podnoszenia opadniętych kącików ust, powiększania ust, korekcji wolumetrycznej
twarzy i wielu innych zabiegów
Jakie obszary mogą być poddane zabiegom z użyciem wypełniaczy?
Podając wypełniacze można skorygować następujące części naszego ciała:
•

lwia zmarszczka

•

skronie,czoło

•

kurze łapki

•

kości policzkowe i policzki

•

bruzdy nosowo-wargowe

•

zmarszczki palacza

•

usta

•

kącik ust

•

owal twarzy

•

linie marionetki

Czy podanie wypełniacza jest bezpieczne?
Wstrzyknięcie wypełniacza nie powoduje zazwyczaj żadnych efektów ubocznych
jeżeli osoba, która poddała się temu zabiegowi, całkowicie dostosuje się do
zaleceń . Kwas hialuronowy nie zawiera żadnych substancji pochodzenia
zwierzęcego i dlatego nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych. Zastosowanie
kwasu hialuronowego do jakichkolwiek zabiegów z zakresu medycyny estetycznej,
nie wymaga wykonania testów wstępnych. W naszym Studio Natural do wykonania
zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego wykorzystujemy najlepsze preparaty
dostępne na rynku medycznym.

Miejsca poddane zabiegowi są znieczulane maścią EMLA., czas zabiegu ok.
30-60min w zależności od obszaru,
Zabieg wykonywany jest z zastosowaniem jednorazowych środków higienicznych
oraz sterylnej jednorazowej igły.
Dające się przewidzieć następstwa zabiegu :
*Asymetria.(pewna asymetria występuje u każdego człowieka. Różnice w
wyglądzie lub symetrii może także występować po zabiegu. Dodatkowy zabieg
może być konieczny w celu poprawy asymetrii.)
*.Zmiana koloru skóry/Przebarwienia skóry/obrzęk (zasinienia skóry i obrzęk i
zwiększenie ciepłoty ciała zawsze występują po każdym zabiegu. Skóra w miejscu
podania preparatu może wydawać się jaśniejsza lub ciemniejsza niż otaczająca
skóra. Rzadko zdarza się jednak, że to przebarwienie skóry może utrzymywać się
przez długi okres czasu lub może pozostać na zawsze.
.*Odległe wyniki (zmiany kształtu ciała mogą być związane z wiekiem,
odchudzaniem się lub tyciem, ciążą lub z innymi zmianami w organizmie
zachodzącymi niezależnie od przebytego wcześniej zabiegu-długość utrzymania
efektu)

Przeciwwskazania do zabiegu
• Alergia
• ciąża, okres karmienia piersią
• cukrzyca
• ropne stany zapalne na skórze
• trądzik różowaty III stopnia
• opryszczka
• zmiany wirusowe
• skóra źle tolerująca iniekcje (skóra naczynkowa, ryzyko powstawania
zwłóknień)
• choroba nowotworowa
• choroby krwi, stosowanie leków przeciwkrzepliwych
• terapia przeciw nowotworowa
• choroby autoimmunoagresjii- zburzenia polegające na zaatakowaniu
organizmu przez własny układ odpornościowy, wytwarzający przeciwciała
przeciw własnym, prawidłowym tkankom. Zaliczamy do nich chorobę
GRAVESA BASEDOWA i zapalenie tarczycy typu HASHIMOTO,
stwardnienie rozsiane, nużliwość mięśni (MIASTENIA), reumatoidalne

zapalenie stawów, twardzinę, zespół SJOGRENA, zespół przewlekłego
zmęczenia, gościec mięśniowo-ścięgnisty
• epilepsja
• wirusowe zapalenie wątroby
• przyjmowanie w ciągu kilku ostatnich dni leków: przeciwzakrzepowych,
niesterydowych leków przeciw zapalnych, aspiryny
• spożywanie alkoholu przed zabiegiem
• niedawno przebyte intensywne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

Zastrzeżenia dotyczące pielęgnacji domowej po zabiegu wypełniania kwasem
hialuronowym usieciowanym
po zabiegu (dziś)
*bezpośrednio po zabiegu wypełniania nie wykonujemy makijażu
*nie korzystamy z rekreacji wodnej (basen, sauna, jacuzzi, hydromasaż)
*nie korzystamy z solarium i unikamy długotrwałej ekspozycji na słońce
*nie uprawiamy sportów wysiłkowych (sól zawarta w pocie podrażnia naskórek)
*nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych
*nie wykonujemy innych zabiegów kosmetycznych
*nie myjemy głowy ( szampon podrażnia naskórek )
*nie dotykamy powierzchni poddanej zabiegowi
*pijemy wodę
2 tyg po zabiegu:
*nie opalamy się intensywnie na słońcu i solarium
*nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych
*z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu
*NIE ŚPIMY ZE ZWIERZĘTAMI
Po zabiegu może wystąpić obrzęk, zaczerwienienie skóry, swędzenie, ból
przy dotyku, krwiak,
Uwaga! Odstęp czasowy między zabiegiem wypełniania zmarszczek, a innymi
metodami odmładzania skóry: laseroterapia, peeling chemiczny,
mikrodermabrazja powinien wynosić min. 3 tygodnie.
Unikać ultradźwięków.

