ΣΥΣΤΗΜΑ FILLERS ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
Φυσικό σύστημα ομορφιάς για την αναζωογόνηση του
δέρματος, τη διόρθωση των ρυτίδων, την αύξηση του όγκου
του προσώπου και τη μοντελοποίηση του περιγράμματος
του προσώπου

Professional Information

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
…κάτι περισσότερο από μια κυτταρική κόλλα

φυσικό ενυδατικό
Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας απλός
δομικός πολυσακχαρίτης του οποίου η
βασική δομική μονάδα είναι η
γλυκοζαμινογλυκάνη, ένας δισακχαρίτης
που αποτελείται από γλυκουρονικό οξύ
και ακετυλογλυκοζαμίνη. Το
υαλουρονικό οξύ εκπληρώνει
σημαντικές κυτταρολογικές λειτουργίες
μέσω της αλληλεπίδρασης με τα
κύτταρα και τη ρύθμιση της
ενδοκυτταρικής μεταφοράς του
σήματος. Το υαλουρονικό οξύ υπάρχει
πανταχού στο ανθρώπινο σώμα. Σε ένα
άτομο που ζυγίζει 70 kg, ανέρχεται στο
ποσό των 15 g με ημερήσια διακύμανση
περίπου 5 g. Στο δέρμα, το υαλουρονικό
οξύ βρίσκεται στον περιορισμένο
εξωκυτταρικό χώρο στην επιδερμίδα σε
συγκέντρωση 2 mg/ml, δηλαδή έχει
υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και
περιβάλλει τα κερατινοκύτταρα.
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ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
…μια φυσική ουσία με εξαιρετικές ιδιότητες
Βιολογικές Λειτουργίες του Υαλουρονικού οξέως
Στην εξωκυτταρική μήτρα, το υαλουρονικό
οξύ εκτελεί μια σειρά από βιολογικές
λειτουργίες.
Βιολογικές Λειτουργίες
• Χρησιμεύει ως μέσο διάχυσης θρεπτικών
ουσιών και προϊόντων αποδόμησης
• Ρυθμίζει την υγρασία
• Αυξάνει τη δραστηριότητα των
ινοβλαστών
• Τονώνει τη σύνθεση κολλαγόνου
• Δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες
Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης του
φυσικού υαλουρονικού οξέος, το νεανικό
δέρμα φαίνεται φρέσκο, σταθερό, λείο και
απαλό. Η παρουσία του υαλουρονικού
οξέος στο δέρμα μειώνεται με την πάροδο
των ετών, με αποτέλεσμα την απώλεια της
υγρασίας, της ελαστικότητας, της
σφριγηλότητας και του όγκου. Επιμέρους
παραμέτροι όπως η ηλικία, το φύλο και η
ορμονική ισορροπία, καθώς και εξωγενείς
παράγοντες, όπως η έκθεση στον ήλιο, η
χρήση φαρμάκων και το κάπνισμα μπορεί
να έχουν αρνητική επίδραση στην
υποβάθμιση του φυσικού υαλουρονικού
οξέος. Τα σημάδια γήρανσης του φυσικού
δέρματος γίνονται εμφανή μέσω των
ρυτίδων, της απώλειας όγκου στα μάγουλα
και της λέπτυνσης των χειλιών.
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ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Το πιο αποτελεσματικό ενυδατικό συστατικό που η φύση προσφέρει
Το μυστικό για όμορφο, νεανικό δέρμα
Ολοκληρωμένη αντίληψη θεραπείας
Τα καινοτόμα μονοφασικά fillers
υαλουρονικού οξέως amalian σας
δίνουν την ευκαιρία να
προσφέρετε στους ασθενείς σας
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
θεραπείας επιτυγχάνοντας
παράλληλα αποτελέσματα μεγάλης
διάρκειας τα οποία είναι άμεσα
ορατά. Μπορείτε να επιλέξετε από
μια σειρά 5 διαφορετικών
πληρωτικών με διαφορετικές
συγκεντρώσεις για τη θεραπεία
λεπτών μέχρι βαθιών ρυτίδων, για
την αύξηση του όγκου των χειλιών,
τη διόρθωση του περιγράμματος
του προσώπου και τη θεραπεία
ουλών. Όλα τα προϊόντα
αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Τα
μονοφασικά πληρωτικά
υαλουρονικού οξέως amalian είναι
εύκολα και απλά στην έγχυση για
σχεδόν όλες τις ενδείξεις,
συμπεριλαμβανομένης μιας
μέτριας αύξησης του όγκου των
χειλιών.
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Πιο ειδικά η σειρά SF αποτελείται
αποτελείται από μαλακά πληρωτικά
υλικά που περιέχουν πλήρως
ενυδατωμένα σωματίδια είναι
αρκετά εύπλαστα και έχουν
ασυναγώνιστα αποτελέσματα.
Εκτός από αυτά τα προϊόντα, το
σύστημα υαλουρονικών οξέων
amalian περιλαμβάνει και ένα
γραμμικό μονοφασικό προϊόν (μηδιασταυρωμένο), το amalian
balance, για την αναζωογόνηση του
προσώπου, του λαιμού, του
ντεκολτέ και των χεριών μέσα από
μία εφαρμογή μεσοθεραπείας. Όλα
τα fillers υαλουρονικού οξέως
amalian είναι αποκλειστικά
κατασκευασμένα από εξαιρετικά
καθαρό, απαλλαγμένο από
πρωτεΐνες υαλουρονικό οξύ που
λαμβάνεται μέσω της βιοσύνθεσης,
η οποία είναι εντελώς απαλλαγμένη
από ζωικά συστατικά.

Ως πιστοποιημένα κατά CE και
GMP αποστειρωμένα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όλα
τα fillers υαλουρονικού οξέως
amalian πληρούν τις
υψηλότερες γερμανικές και
διεθνείς προδιαγραφές
ποιότητας διασφαλίζοντας
παράλληλα την απόλυτη
αποστείρωση, καθώς και την
απουσία ενδοτοξινών και
πρωτεϊνών. Η έννοια της
θεραπείας amalian σας
προσφέρει τη δυνατότητα να
επιλέξετε το προϊόν που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες των ασθενών σας. Μια
επιλογή από τα τέσσερα
διαφορετικά προϊόντα της
σειράς SF σας δίνει τη
δυνατότητα να επιτευχθεί το
καλύτερο αποτέλεσμα για τους
ασθενείς σας.

ειδικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
των δερματικών fillers amalian

Ειδικά χαρακτηριστικά των δερματικών fillers amalian
Η πρωτοποριακή μέθοδος κατασκευής των
δερματικών πληρωτικών υαλουρονικού οξέως
amalian επωφελείται από την μεγαλύτερη από
20 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή
αποστειρωμένου υαλουρονικού οξέως, το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στη χειρουργική του
οφθαλμού και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές
ιδιότητες:
• εξαιρετικά καθαρό υαλουρονικό οξύ
• εύκολη έγχυση παρά το υψηλά διαρθρωτικό
ιξώδες
• ομοιογενή κατανομή στο δέρμα
• εξαιρετικές ιδιότητες ροής
Επιπλέον, όλα τα fillers υαλουρονικού οξέως
amalian προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα
μίας ανώτερης ποιότητας θεραπείας
υαλουρονικού οξέος:
• διασπώνται πλήρως
• είναι απαλλαγμένα από ζωικά συστατικά
• δεν έχουν ανεπιθύμητες μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις
• έχουν εξαιρετική βιοσυμβατότητα, κλινικά
αποδεδειγμένη
• δεν απαιτείται τεστ αλλεργίας πριν τη χρήση
τους
• έχουν εγγυημένη υψηλή ποιότητα
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Χημική δομή του υαλουρονικού οξέος
Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας πολυσακχαρίτης
(σύμπλεγμα ζάχαρης) που αποτελείται από μονάδες
δισακχαρίτη, γλυκουρονικού οξέως και Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης. Το υαλουρονικό οξύ βρίσκεται σχεδόν
σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος. Το 50%
του συνόλου του ενδογενούς υαλουρονικού οξέος
βρίσκεται στο δέρμα. Στην εξωκυττάρια μήτρα το
υαλουρονικό οξύ είναι υπεύθυνο για ένα πλήθος
βιολογικών λειτουργιών.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
των προϊόντων amalian

Η μαλακή σειρά προϊόντων Amalian “SF”

Η σειρά προϊόντων amalian Soft Filler "SF"
χαρακτηρίζεται από μία μαλακή, πλήρως
ενυδατωμένη υφή, η οποία μπορεί να εγχυθεί
εύκολα και χωρίς αντίσταση. Το gel διανέμεται
γρήγορα και ομοιόμορφα στην περιοχή της έγχυσης
και αμέσως παράγει ένα ορατό αποτέλεσμα όγκου.
Λόγω της ειδικής μεθόδου παρασκευής, τα
αδιάλυτα σωματίδια που προέρχονται από τη
διασταύρωση των γραμμικών αλυσίδων
υαλουρονικού οξέως είναι πλήρως ενυδατωμένα,
έτσι ώστε κάθε σωματίδιο περιβάλλεται από ένα
σταθερό υδάτινο κέλυφος. Αυτά τα μαλακά
σωματίδια έτσι δεν απορροφούν καθόλου νερό από
τον ιστό μετά την ένεση, με αποτέλεσμα να μην
λαμβάνει χώρα καμία διόγκωση. Το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα αύξησης όγκου (volumizing) συμβαίνει
αμέσως λόγω των χαρακτηριστικών «κατάληψης
χώρου» της γέλης.
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Τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις
προσφέρουν τις επιλογές της ήπιας αύξησης
στις λεπτές ρυτίδες έως και την ισχυρή
συσσώρευση όγκου, π.χ. στην περιοχή των
μάγουλων για να επιτευχθεί το βέλτιστο
αποτέλεσμα:
amalian SF 16 fine
amalian SF 20 medium
amalian SF 24 advanced
amalian SF 14 natural lips
Τα amalian Soft Fillers προσφέρουν
μια γρήγορη, απλή θεραπεία των
ρυτίδων, η οποία είναι χωρίς
παρενέργειες.

Η γραμμή
προϊόντων
amalian
Soft Filler
"SF"

Αυτό το απαλό filler υαλουρονικού
οξέως για εύκολη αύξηση όγκου είναι
ιδανικό για τις λεπτές ρυτίδες, το
περίγραμμα των χειλιών, τις γραμμές
στο μέτωπο, το πόδι της χήνας, τις
λεπτές ρινοχειλικές γραμμές και τις
γραμμές μαριονέτας. Η πλήρως
ενυδατωμένη γέλη είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένη στους ιστούς, μπορεί
εύκολα και απαλά να εγχυθεί και
επιτυγχάνει μια φρέσκια, νεανική
εμφάνιση, διατηρώντας παράλληλα τη
φυσικότητα. Η έγχυση θα πρέπει να
γίνεται στο ανώτερο προς το μέσο
χόριο. Το amalian SF 16 fine είναι
επίσης ιδανικό για διορθωτική
εφαρμογή μετά από θεραπεία στην
οποία χρησιμοποιήθηκε το πιο
προηγμένο προϊόν της σειράς το
amalian SF 24 advanced. Έτσι, η
ένταση του αποτελέσματος αύξησης
όγκου ενισχύεται και επεκτείνεται η
διάρκεια παραμονής του στο δέρμα.

Αυτή η γέλη υαλουρονικού οξέος
είναι ένα «allround" filler για
μεσαίες ρυτίδες και ενίεται στο άνω
προς μεσαίο στρώμα του δέρματος.
Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες ροής
των ενέσεων γέλης το amalian SF 20
medium είναι πολύ ήπιο και μη
τραυματικό. Το αποτέλεσμα είναι
ένα φυσικό φαινόμενο ανόρθωσης
που διαρκεί 9 έως 12 μήνες. Αυτό το
πλήρως ενυδατωμένο gel είναι
κατάλληλο για οποιαδήποτε σχεδόν
εφαρμογή, με εξαίρεση το
μεσόφρυο. Η μαλακή υφή της γέλης
κατανέμεται ομοιογενώς στο δέρμα,
γεμίζοντας τις ρυτίδες ομοιόμορφα
και παράγει άμεσα ένα ορατό
αποτέλεσμα. Το amalian SF 20
medium μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί με πολύ καλή
επιτυχία για μεσαία αύξηση χειλιών.
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Το amalian SF 24 είναι ένα μονοφασικό προηγμένο
πλήρως ενυδατωμένο filler, που ενισχύει τον όγκο,
είναι αποτελεσματικό και έχει εξαιρετική
ανεκτικότητα. Το amalian SF 24 είναι ιδανικό για
βαθύτερες προηγμένες εγχύσεις σε βαθύτερες
πτυχώσεις, για διορθώσεις ουλών και
μοντελοποίηση του περιγράμματος του προσώπου.
Ανωμαλίες του δέρματος, όπως για παράδειγμα
είναι οι ουλές από ακμή λειαίνονται ενώ οι
ρινοχειλικές ρυτίδες ανορθώνονται ορατά. Αυτό το
υλικό είναι επίσης ειδικά κατάλληλο για μεγάλης
διάρκειας αύξηση του όγκου των χεριών, η οποία
είναι καλύτερο να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις
με μία αμβλεία κάνουλα. Επίσης, για την αύξηση
στα μάγουλα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
αμβλεία κάνουλα. Το amalian SF 24 advanced
ενίεται στο μεσαίο προς βαθύ στρώμα του
δέρματος. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με
το προηγμένο amalian SF 24 έχουν διάρκεια από 9
έως και 12 μήνες.

Το amalian SF 14 natural lips είναι ένα χαμηλής
συγκέντρωσης filler για την ελαφριά αύξηση του
όγκου των χειλιών. Μειώνει τις γραμμές των
χειλιών και κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο
πλούσια και πιο νεανικά. Το amalian SF 14
natural lips είναι ιδανικό για περιπτώσεις όπου
απαιτείται ήπια αύξηση του όγκου των χειλιών.
Είναι για την σχετιζόμενη με την ηλικία απώλεια
όγκου και την εξάλειψη των μικρών
περιστοματικών γραμμών. Το amalian SF 14
natural lips δημιουργεί το φυσικό look των
νεανικών χειλιών, χωρίς να αλλάζει τη γεωμετρία
των χειλιών του ατόμου. Το αποτέλεσμα του SF
14 amalian natural lips διαρκεί από 9 έως 12
μήνες.
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Λεπτές γραμμές μετώπου

Μεσόφρυο

Λεπτές ρινοχειλικές
γραμμές
Περίγραμμα χειλιών
Γραμμές γέλιου

Λεπτές γραμμές
μαριονέτας
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Ελαφριές ουλές

Ρινοχειλικές πτυχώσεις

Γραμμές μαριονέτας

Ρυτίδες λαιμού

Ντεκολτέ

10

Διόρθωση ατελειών του
προσώπου

Βαθύτερες ουλές

Διορθώσεις μύτης
Γέμισμα ελλειματικών
περιοχών του προσώπου

Αύξηση ζυγωματικών
Ρινοχειλικές ρυτίδες

Ρυτίδες μαριονέτας
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Αύξηση όγκου χειλιών

Ντεκολτέ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ μετά από θεραπεία με προϊόντα
της σειράς “SF”
Πριν

Μετά

ΕΝΔΕΙΞΗ:
ουλές από ακμή
(αμέσως μετά την
έγχυση)
amalian SF 20 medium

ΕΝΔΕΙΞΗ:
μεσόφρυο
ρυτίδες μετώπου
(μετά από 6 εβδομάδες)
amalian SF 16 fine

ΕΝΔΕΙΞΗ:
ρυτίδες μαριονέτας
(αμέσως μετά την
έγχυση)
amalian SF 24 advanced
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FILLERS
της γραμμής προϊόντων “SF”
Πριν

Μετά

ΕΝΔΕΙΞΗ:
περίγραμμα χειλιών
ρινοχειλικές ρυτίδες
(αμέσως μετά την
έγχυση)
amalian SF 16 fine

ΕΝΔΕΙΞΗ:
αύξηση όγκου χειλιών
amalian SF 14 natural
lips

ΕΝΔΕΙΞΗ:
ρυτίδες μαριονέτας
ελαφριά αύξηση χειλιών
(αμέσως μετά την
έγχυση)
amalian SF 20 medium
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Η
μονοφασική
γραμμή
προϊόντων
amalian
“LT"

Αυτό το μονοφασικό τζελ με υψηλό
μοριακό βάρος αναπτύχθηκε ειδικά
για την αναζωογόνηση του δέρματος,
τη βιοαναδόμηση και την ενυδάτωση
του προσώπου, του ντεκολτέ, του
λαιμού και των χεριών. Το amalian
balance μπορεί να εγχυθεί με βελόνα
32 G ή με πιστόλι μεσοθεραπείας, το
οποίο επιτρέπει τη γρήγορη,
ομοιόμορφη και απλή έγχυση στο άνω
χόριο. H αναζωογόνηση του δέρματος
ενεργοποιείται μέσω της
απελευθέρωσης της υγρασίας στην
επιδερμίδα και το χόριο,
αποκαθιστώντας έτσι την ισορροπία
της υγρασίας του δέρματος. Οι
θεραπείες Μεσοθεραπείας πρέπει να
εκτελούνται τρεις φορές σε
διαστήματα δύο εβδομάδων. Για την
αναζωογόνηση του δέρματος
συνιστάται η επανάληψη της
θεραπείας κάθε τέσσερις έως έξι
μήνες.

Γέλη διασταυρωμένου υαλουρονικού
οξέως για την εξομάλυνση των λεπτών
γραμμών που σχετίζονται με την
ηλικία, των κάθετων γραμμών των
χειλιών, του ποδιού της χήνας, των
γραμμών στο μέτωπο και των λεπτών
ρυτίδων του μεσοφρύου. Οι αύλακες
των δακρύων μπορούν επίσης να
αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας
μία απλή τεχνική με αυτό το πολύ
μαλακό και υγρό filler. Για καλύτερα
αποτελέσματα, η γέλη πρέπει να
ενίεται στο άνω προς μεσαίο χόριο.
Αυτό το προϊόν είναι επίσης
κατάλληλο για touch-up θεραπεία
μετά από διόρθωση με Amalian SF 20
medium ή Amalian SF 24 advanced.
Μέγεθος βελόνας: 30 G. Στη θεραπεία
των αυλακών δακρύων οι υποδόριες*
ενέσεις τοποθετούνται έξω από την
περιοχή του οφθαλμικού κόγχου.
* Τα προϊόντα amalian είναι κλινικά
ελεγμένα και έχουν έγκριση μόνο για
ενδοδερμικές εφαρμογές.
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Λεπτές γραμμές μετώπου
μέχρι ο.5 ml

Λεπτές ρινοχειλικές
πτυχώσεις
2 εβδομάδες μετά τη
θεραπεία με amalian SF 16
fine
0.2 – 0.4 ml σε κάθε πλευρά

Λεπτές γραμμές στα
μάγουλα
ο.5 – 1 ml σε κάθε πλευρά

Λεπτές γραμμές στο πιγούνι
0.1 – 0.2 ml

Λεπτές γραμμές λαιμού
έως 1 ml

Λεπτές γραμμές ντεκολτέ
1 - 2 ml
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Ουλές από ακμή (touch-up
μετά από διορθωτική
θεραπεία με amalian SF 20
medium ή amalian SF 24
advanced)
0.2 ml / ουλή

μεσόφρυο
0.1 – 0.3 ml, πολύ
επιφανειακή ένεση

Γραμμές μετώπου
0.3 – 0.7 ml

Πόδι χήνας
0.3 – 0.5 ml

Αύλακες δακρύων
0.5 – 1 ml ανά πλευρά
Γραμμές στα μάγουλα
0.5 – 1 ml ανά πλευρά

Περίγραμμα χειλιών
0.3 – 0.5 ml ανά χείλος

πιγούνι
0.3 – 0.5 ml ανά ρυτίδα
(ανάλογα με το βάθος)
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Λεπτές ρινοχειλικές
πτυχώσεις
(2 εβδομάδες μετά τη
θεραπεία με amalian SF 20
medium ή amalian SF 24
advanced)
0.3 – 0.5 ml ανά πλευρά

Κάθετες γραμμές χειλιών
0.5 – 1 ml (ανάλογα με τον
αριθμό των ρυτίδων)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
μετά από θεραπεία με προϊόντα της σειράς “LT”

Πριν

Μετά

ΕΝΔΕΙΞΗ:
αύξηση όγκου της
περιοχής του
οφθαλμικού κόγχου
amalian LT smoothline,
0.7 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ:
αύξηση όγκου της
περιοχής του
οφθαλμικού κόγχου
amalian LT smoothline,
0.5 ml
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8

S&V Technologies…
… η εταιρεία πίσω από το

amalian

Εταιρικό προφίλ
Η εταιρεία Skin & Vision είναι μία
διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με
γνώμονα την πολλαπλή εξειδίκευση
ιατρικών τεχνολογιών που αναπτύσσει
και κατασκευάζει ιατροτεχνολογικά
προϊόντα για την ιατρική αισθητική και
την οφθαλμολογία. Η S&V βρίσκεται
κοντά στο Βερολίνο και ιδρύθηκε το
2007. Η εταιρεία έχει μία ισχυρή
δέσμευση στην έρευνα και την
ανάπτυξη νέων βιοϋλικών. Η S&V έχει
ως στόχο να συνδυάσει την
τεχνογνωσία της ομάδας της με την
ευφυΐα της φύσης για τον επιτυγχή
σχεδιασμό καινοτόμων
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με σκοπό
την κάλυψη ανικανοποίητων αναγκών
των ασθενών αλλά και των παρόχων
υγειονομικής περίθαλψης. Οι στόχοι της
εταιρείας αφορούν την ανάπτυξη
ιατρικών λύσεων προστιθέμενης αξίας
για την αισθητική ιατρική, τη φροντίδα
τραυμάτων, την οφθαλμολογία και
γενικά την αγορά των χειρουργικών
επεμβάσεων.
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Η S&V Technologies GmbH (από 14
Ιανουαρίου 2014) είναι οργανωμένη και
πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN
13 485, διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας
εργαστήρια και περιλαμβάνει τρία
διαφορετικά επιχειρησιακά τμήματα:
• Αισθητική δερματολογία
• Κτηνιατρική
• Ανάπτυξη και κατασκευή βιοϋλικών για
ιατρική χρήση
Στο επιχειρησιακό τμήμα αισθητικής
δερματολογίας της S&V αναπτύσσονται και
κατασκευάζονται καινοτόμα δερματικά
πληρωτικά με βάση το υαλουρονικό οξύ.
Όλα τα πληρωτικά υαλουρονικού οξέος
κατασκευάζονται στο ιδιόκτητο
πιστοποιημένο από την Ε.Ε. (CE-certified)
πρότυπο εργοστάσιο παραγωγής της
εταιρείας σύμφωνα με τις υψηλότερες
προδιαγραφές ποιότητας. Το τρέχον
χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιλαμβάνει
πιστοποιημένα κατά CE προϊόντα που
επιτρέπουν στον ιατρό να αντιμετωπίσει
συγκεκριμένα τις ατομικές ανάγκες των
ασθενών και να επιλέξει το καταλληλότερο
προϊόν, από αναζωογόνηση για τη
θεραπεία των λεπτών γραμμών και των
ρυτίδων και των βαθιών πτυχώσεων μέχρι
την ισχυρή αύξηση του όγκου ή την αύξηση
των χειλιών.

S&V Technologies…
… η εταιρεία πίσω από το

amalian

amalian - αναπτύχθηκε από μια
ομάδα ειδικών επιστημόνων στην
έρευνα & ανάπτυξη
Η εταιρεία S&V Technologies GmbH με έδρα
το Hennigsdorf της Γερμανίας (κοντά στο
Βερολίνο), είναι μια νέα και δυναμική
εταιρεία που απασχολεί μία πολύ
δραστήρια ομάδα εμπειρογνωμόνων με
ολοκληρωμένη γνώση στην έρευνα και την
ανάπτυξη νέων βιοϋλικών. Ο σκοπός της
S&V Technologies GmbH, ο οποίος
βασίζεται στη συνέργεια της
ανταγωνιστικότητας της ομάδας και την
εφευρετικότητα της φύσης, είναι η
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για τους
ασθενείς και τους γιατρούς στον τομέα της
αισθητικής ιατρικής. Όλα τα προϊόντα είναι
"Made in Germany" και πληρούν τις
υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και
ασφάλειας για τους ασθενείς και τους
ιατρούς.
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Πρωτοπορία και μοναδικότητα:
Τεχνολογία CIS
Λόγω της δομής "Core-in-shell", ένας
σταθερός πυρήνας υψηλής διασταύρωσης
υαλουρονικού οξέως σχηματίζεται και ο
οποίος περιβάλλεται από ένα μακράς
αλυσίδας μη-διασταυρωμένο
υαλουρονικό οξύ σε ένα τρισδιάστατο
δίκτυο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ TRICKS
• Θυσιάστε χρόνο για να καθίσετε με τον
ασθενή σας πριν από τη θεραπεία,
προκειμένου να τη σχεδιάσετε μαζί.
Καθίστε με τον ασθενή σας και μετά τη
θεραπεία, προκειμένου να εξετάσετε τα
αποτελέσματα και να του εξηγήσετε τι
μπορεί να αντιμετωπίσει.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής σας έχει
συμπληρώσει μια δήλωση υγείας (ιατρικό
ιστορικό) για να αποφευχθούν τυχόν
ανεπιθύμητοι κίνδυνοι. Εάν ο ασθενής έχει
συμπτώματα κρυολογήματος, μην κάνετε
την έγχυση. Ο κίνδυνος μιας ανοσολογικής
αντίδρασης είναι υψηλός υπό τέτοιες
συνθήκες.
• Λήψη "πριν και μετά" φωτογραφιών θα
βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση της
βελτίωσης των ρυτίδων μετά τη θεραπεία.
Τραβήξτε φωτογραφίες πριν από τη χρήση
αναισθησίας, δεδομένου ότι μπορεί να
επηρεάσει τον τρόπο που οι ρυτίδες
φαίνονται.
• Ακολουθήστε τις γραμμές των ρυτίδων
και κάνετε την έγχυση του υλικού κατά
μήκος τους, ενώ παράλληλα αποτραβάτε
αργά τη βελόνα. Χρησιμοποιήστε απλές,
απαλές τεχνικές έγχυσης και ενίετε αργά.
• Κάνετε απαλό μασάζ στην περιοχή της
έγχυσης για να επιτύγχετε καλύτερα
αποτελέσματα, δεδομένου ότι θα
βοηθήσει στην εξάπλωση του υλικού στον
ιστό.
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• Η τεχνική Tunneling είναι πιο τραυματική
και έχει υψηλότερο κίνδυνο πρόκλησης
αιματώματος.
• Σχεδιάστε το πρόγραμμα της έγχυσης και
επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν και τέλος
βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το
κατάλληλο προϊόν και πυκνότητα πριν από
την έναρξη της θεραπείας.
• Χρήση αναισθησίας - είτε με ένεση ή με
τοπική κρέμα συνιστάται ιδιαίτερα ώστε
να εξασφαλιστεί η άνεση του ασθενούς
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη
θεραπεία. Συνιστάται η χρήση
αναισθησίας χωρίς αδρεναλίνη για να
μειωθεί η διάρκεια της αλλά και να
αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη
αντίδραση στους καρδιακούς παλμούς.
• Βάλτε τον ασθενή σας σε όρθια θέση
ώστε τα φυσικά αποτελέσματα της
βαρύτητας να σας βοηθήσουν να
αξιολογήσετε τις ρυτίδες του σωστά.
Συνιστάται ειδικά να το κάνετε αυτό όταν
κάνετε την ένεση αναισθησίας, δεδομένου
ότι η περιοχή μπορεί να πρηστεί λίγο.
• Κατά τη διάρκεια των συνεδριών touchup, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια
προηγούμενα σημεία στα οποία έγιναν οι
ενέσεις για να αποτραπούν περαιτέρω
τραύματα στον ιστό.
• Μετά την έγχυση, σας συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε το ειδικό amalian
Hyaluronic acid serum, το οποίο είναι
ειδικά σχεδιασμένο για να λειαίνει την
επιδερμίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ELOGIS PHARMA Α.Ε.
Mπουμπουλίνας 20
18535, Πειραιάς
Αττική
T: +30 210 4101670
Φ: +30 210 4101670
info@elogispharma.gr
www.elogispharma.gr

S & V Technologies GmbH
Neuendorfstraße 20 a
16761 Hennigsdorf
Tel. +49 (0) 3302-202-7900
Fax +49 (0) 3302-202-7905
Germany
info@skin-vision.eu
www.skin-vision.eu
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