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medycyna estetyczna

Nowa technologia
wypełniaczy. Filorga Art Filler®

Pre pa ra ty za wie ra ją ce HA są naj czę ściej
wy ko rzy sty wa ny mi bio de gra do wal ny mi
wy peł nia cza mi w Eu ro pie i USA. Ry nek
sprze da ży kwa su hia lu ro no we go ca ły czas
ro śnie, w po rów na niu do ze szłe go ro ku
od no to wa no wzrost o 20%. Po je go po da -
niu efekt utrzy mu je się od 6 do 18 mie się -
cy, a czas ten za le ży od spo so bu i stop nia
usie cio wa nia oraz stę że nia i wiel ko ści czą -
ste czek. Pre pa ra ty HA za wie ra ją spo li me ry -
zo wa ne di me ry N-ace ty lo-glu ko za mi ny
i kwa su glu ku ro no we go, które róż nią się
w za leż no ści od spo so bu ich łą cze nia, gę -
sto ści i jed no rod no ści. Ce chy te ma ją de cy -
du ją cy wpływ na efekt uzy ski wa ny przy za -
sto so wa niu pro duk tów z HA. Zwięk szo ne
usie cio wa nie i stę że nie po wo du ją wzrost
lep ko ści i ela stycz no ści oraz od por no ści na
de gra da cję pod wpły wem na tu ral nej hia lu -
ro ni da zy i tym sa mym wy dłu ża ją czas trwa -
nia efek tu po po da niu HA.

Co raz czę ściej w za bie gach me dy cy ny
este tycz nej ob ser wo wa ne są po wi kła nia
zwią za ne z nadwraż li wo ścią na skła dni ki

pre pa ra tu oraz, jak w każ dej pro ce du rze
zwią za nej z na ru sze niem cią gło ści po włok
skór nych, za ka że niem w miej scu je go po -
da nia. Ja ko przy czy ny wska zy wa ne są: za -
war te w kwa sie hia lu ro no wym za nie czy -
szcze nia po wsta łe w pro ce sie je go pro duk -
cji, wy stę pu ją ca z cza sem je go dez in te gra -
cja (która mo że wy wo ły wać re ak cję aler -
gicz ną) oraz bak te rie, które, za gnież dża jąc
się w kwa sie hia lu ro no wym, po wo du ją
miej sco wo po wsta nie sta nu za pal ne go.
Istot ny jest więc wy bór bez piecz ne go pro -
duk tu, które go pro du cent kła dzie na cisk na
dłu go trwa łe ba da nia kli nicz ne i bez pie czeń -
stwo pa cjen tów. 

Sto sun ko wo nie daw no na ryn ku po ja wi -
ły się wy peł nia cze no wej tech no lo gii fir my 
Fi lor ga o na zwie Art Fil ler®. Ich bez pie czeń -
stwo po twier dzo no w cza sie 18-mie sięcz -
nych ba dań kli nicz nych. Wy ka za ły one, że
Art Fil ler® da je efekt odmło dze nia skóry wi -
docz ny na wet po 18 mie sią cach od za bie gu.
Co wię cej, przez ca ły okres ba da nia nie za -
no to wa no żad nych po wi kłań bak te ryj nych,

Kwas hialuronowy (HA) to obecnie jeden z najbezpieczniejszych
materiałów biodegradowalnych, których używa się w medycynie
estetycznej. Jest on stosowany w postaci nieusieciowanej – do mezoterapii
(w celu nawilżenia i poprawy jakości skóry) oraz usieciowanej – do
podawania podskórnego jako wypełniacz.
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aler gicz nych, ognisk za pal nych czy in nych
zmian, które uwi docz ni ły by się ja ko ob sza ry
hi per e cho ge nicz ne w ba da niu USG wy so -
kich czę sto tli wo ści. 

Do dat ko wo ba da nie prze pro wa dzo ne
przez nie za leż ny ośro dek ba daw czy GRE -
DE CO wy ka za ło, że pre pa ra ty fir my Fi lor ga
są pierw szy mi wy peł nia cza mi z kwa sem hia -
lu ro no wym, które sty mu lu ją do syn te zy no -
wych włókien ko la ge no wych i ela sty no wych. 

No we wy peł nia cze fir my Fi lor ga to ga ma
czte rech struk tur pre pa ra tów, które zo sta ły

stwo rzo ne tak, aby kom ple kso wo mo de lo -
wać twarz. Każ dy z nich za wie ra li do ka i nę.
W za leż no ści od po trzeb pa cjen ta wy ko rzy -
stać moż na:
• Art Filler® Fi ne Li nes, o ma łym stop niu

usie cio wa nia, do drob nych po wierzch -
nio wych zmar szczek, 

• Art Filler® Uni ver sal, o więk szym stop niu
usie cio wa nia, do śre dnio głę bo kich i głę -
bo kich zmar szczek, 

• Art Filler® Lips, do po więk sze nia i po pra -
wy kon tu ru ust, 

Ryc. 1. Ocena kliniczna i instrumentalna. N=32, 64 połowy twarzy, ocena fałdów nosowo-wargowych
według skali Lemperle w 12. miesiącu porównywana z oceną w D0 (niezależna ocena GREDECO),
poprawa o jeden punkt lub więcej w porównaniu do początkowej oceny.

EFEKTY WIDOCZNE PRZEZ PONAD 18 MIESIĘCY

Dzień 0: przed iniekcją W 12. miesiącu 
bez dostrzyknięcia

W 18. miesiącu

Dzień 0: przed iniekcją W 12. miesiącu W 18. miesiącu

Ryc. 2. Ocena kliniczna i instrumentalna. N=32, 64 połowy twarzy, ocena okolicy oka 
z dostrzyknięciem i bez dostrzyknięcia w 6 i/lub 9 miesiącu, według skali Lemperle w 12. miesiącu
porównywana z oceną w D0 (niezależna ocena GREDECO), poprawa o jeden punkt lub więcej 
w porównaniu do wyników przed iniekcją. Dodatkowa iniekcja po 9 miesiącach.

EFEKTY WIDOCZNE PRZEZ PONAD 18 MIESIĘCY
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BRAK ZMIAN HIPERECHOGENICZNYCH = BRAK ZIARNINIAKÓW

ŻÓŁTE PIKSELE = NOWY KOLAGEN

Ryc. 3. Ocena wyników przy użyciu ultrasonografii wysokiej częstotliwości. 

Dzień 0:
przed iniekcją

Po 9 miesiącach Po 12 miesiącach 
z dostrzyknięciem

w 9. miesiącu

Po 18 miesiącach

Ryc. 4. Pomiar przy użyciu ultrasonografii wysokiej częstotliwości.

Dzień 0:
przed iniekcją

Po 6 miesiącach Po 12 miesiącach 
bez dostrzyknięcia

Po 18 miesiącach

ZABARWIONE MIEJSCA = NOWE WŁÓKNA ELASTYNOWE

Ryc. 5. ** Badanie ex-vivo na eksplantach skóry; pomiar ilości Fibryliny-1, Emiliny-1 i Elastyny
po iniekcji ART FILLER® Fine lines i Universal w porównaniu do eksplantu skóry bez iniekcji
*** Po iniekcji ART FILLER® Universal.

Skóra przed
iniekcją

+41%***
EMILINA-1

P=0,014

+16%**
ELASTYNA

P=0,02

+21,5%****
FIBRYLINA-1

P=0,006

Znaczący wzrost Emiliny-1
wokół implantu ART FILLER®
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• Art Filler® Vo lu me, o naj więk szym stop -
niu usie cio wa nia oraz naj więk szej zdol -
no ści uno sze nia tka nek, do wo lu me trii
i mo de lo wa nia. 

Wy bie ra jąc pre pa ra ty z kwa sem hia lu -
ro no wym, na le ży zwrócić uwa gę na ich ja -
kość, która de ter mi nu je bez pie czeń stwo
sto so wa nia. War to rów nież za sta no wić się
nad wła ści wo ścia mi pre pa ra tów: za war to -
ścią kwa su hia lu ro no we go, stop niem usie -
cio wa nia, zdol no ścią uno sze nia tka nek.
Wszy st kie te pa ra me try po zwa la ją wy brać
od po wie dni pro dukt do da nej oko li cy twa -
rzy, co umoż li wia uzy ska nie na tu ral ne go
efekt za bie gu.
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