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Nowa technologia
wypełniaczy. Filorga Art Filler®
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.
Preparaty zawierające HA są najczęściej
wy ko rzy sty wa ny mi bio de gra do wal ny mi
wypełniaczami w Europie i USA. Rynek
sprzedaży kwasu hialuronowego cały czas
rośnie, w porównaniu do zeszłego roku
odnotowano wzrost o 20%. Po jego podaniu efekt utrzymuje się od 6 do 18 miesięcy, a czas ten zależy od sposobu i stopnia
usieciowania oraz stężenia i wielkości cząsteczek. Preparaty HA zawierają spolimeryzo wa ne di me ry N-ace ty lo-glu ko za mi ny
i kwasu glukuronowego, które różnią się
w zależności od sposobu ich łączenia, gęstości i jednorodności. Cechy te mają decydujący wpływ na efekt uzyskiwany przy zastosowaniu produktów z HA. Zwiększone
usieciowanie i stężenie powodują wzrost
lepkości i elastyczności oraz odporności na
degradację pod wpływem naturalnej hialuronidazy i tym samym wydłużają czas trwania efektu po podaniu HA.
Coraz częściej w zabiegach medycyny
estetycznej obserwowane są powikłania
związane z nadwrażliwością na składniki

preparatu oraz, jak w każdej procedurze
związanej z naruszeniem ciągłości powłok
skórnych, zakażeniem w miejscu jego podania. Jako przyczyny wskazywane są: zawarte w kwasie hialuronowym zanieczyszczenia powstałe w procesie jego produkcji, występująca z czasem jego dezintegracja (która może wywoływać reakcję alergiczną) oraz bakterie, które, zagnieżdżając
się w kwasie hialuronowym, powodują
miej sco wo po wsta nie sta nu za pal ne go.
Istotny jest więc wybór bezpiecznego produktu, którego producent kładzie nacisk na
długotrwałe badania kliniczne i bezpieczeństwo pacjentów.
Stosunkowo niedawno na rynku pojawiły się wypełniacze nowej technologii firmy
Filorga o nazwie Art Filler®. Ich bezpieczeństwo potwierdzono w czasie 18-miesięcznych badań klinicznych. Wykazały one, że
Art Filler® daje efekt odmłodzenia skóry widoczny nawet po 18 miesiącach od zabiegu.
Co więcej, przez cały okres badania nie zanotowano żadnych powikłań bakteryjnych,
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alergicznych, ognisk zapalnych czy innych
zmian, które uwidoczniłyby się jako obszary
hiperechogeniczne w badaniu USG wysokich częstotliwości.
Dodatkowo badanie przeprowadzone
przez niezależny ośrodek badawczy GREDECO wykazało, że preparaty firmy Filorga
są pierwszymi wypełniaczami z kwasem hialuronowym, które stymulują do syntezy nowych włókien kolagenowych i elastynowych.
Nowe wypełniacze firmy Filorga to gama
czterech struktur preparatów, które zostały

stworzone tak, aby kompleksowo modelować twarz. Każdy z nich zawiera lidokainę.
W zależności od potrzeb pacjenta wykorzystać można:
• Art Filler® Fine Lines, o małym stopniu
usieciowania, do drobnych powierzchniowych zmarszczek,
• Art Filler® Universal, o większym stopniu
usieciowania, do średnio głębokich i głębokich zmarszczek,
• Art Filler® Lips, do powiększenia i poprawy konturu ust,

EFEKTY WIDOCZNE PRZEZ PONAD 18 MIESIĘCY

Dzień 0: przed iniekcją

W 12. miesiącu
bez dostrzyknięcia

W 18. miesiącu

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

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.
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BRAK ZMIAN HIPERECHOGENICZNYCH = BRAK ZIARNINIAKÓW

Dzień 0:
przed iniekcją

Po 9 miesiącach

Po 12 miesiącach
z dostrzyknięciem
w 9. miesiącu

Po 18 miesiącach

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

ŻÓŁTE PIKSELE = NOWY KOLAGEN

Dzień 0:
przed iniekcją

Po 6 miesiącach

Po 12 miesiącach
bez dostrzyknięcia

Po 18 miesiącach

Ryc. 4. Pomiar przy użyciu ultrasonografii wysokiej częstotliwości.

ZABARWIONE MIEJSCA = NOWE WŁÓKNA ELASTYNOWE

+41%***
EMILINA-1
P=0,014

+16%**
ELASTYNA
P=0,02

Skóra przed
iniekcją

Znaczący wzrost Emiliny-1
wokół implantu ART FILLER®

+21,5%****
FIBRYLINA-1
P=0,006

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.
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• Art Filler® Volume, o największym stopniu usieciowania oraz największej zdolności unoszenia tkanek, do wolumetrii
i modelowania.
Wybierając preparaty z kwasem hialuronowym, należy zwrócić uwagę na ich jakość, która determinuje bezpieczeństwo
stosowania. Warto również zastanowić się
nad właściwościami preparatów: zawartością kwasu hialuronowego, stopniem usiecio wa nia, zdol no ścią uno sze nia tka nek.
Wszystkie te parametry pozwalają wybrać
odpowiedni produkt do danej okolicy twarzy, co umożliwia uzyskanie naturalnego
efekt zabiegu.
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