
nowości i wydarzenia

Za nami polska premiera wypełniaczy HYABELL® z lidokainą, która
odbyła się w sobotę, 23 czerwca w Hotelu Terminal we Wrocławiu. Na
wydarzenie zaprosiliśmy lekarzy medycyny estetycznej z różnych miast
Polski. Premierze produktów towarzyszył workshop, który popro -
wadziła Dr Sofya Gilmanova z Hiszpanii. Dla uczestników była to okazja
do poszerzenia swojej wiedzy, poznania nowych technik oraz wymiany
doświadczeń.

Adoderm Aesthetic Academy
Workshop – polska premiera
wypełniaczy HYABELL®
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Wy peł nia cze HY A BELL® są pro du ko wa -
ne przez nie miec ką mar kę Ado derm, obe -
cną na ryn ku me dy cy ny este tycz nej od 2005
ro ku. Fir ma spe cja li zu je się w pro duk cji wy -
peł nia czy, pro duk tów do me zo te ra pii, a tak -
że wy ro bów uży wa nych w orto pe dii. Dzię ki
roz wi nię tej sie ci dys try bu to rów, jest obe cna
na te re nie 63 państw na ca łym świe cie. 

HY A BELL® jest li ną skła da ją cą się z czte -
rech wy peł nia czy: Lips, Ba sic, De ep, Ultra,
prze zna czo nych do ko rek cji nie do sko na ło ści
w obrę bie róż nych ob sza rów twa rzy. Ich in -
no wa cyj ność po le ga na tym, że nie róż nią się
je dy nie stę że niem kwa su hia lu ro no we go, jak
więk szość do stęp nych na ryn ku li nii wy peł -
nia czy, ale rów nież ta ki mi wła ści wo ścia mi jak
lep kość czy sprę ży stość, dzię ki cze mu le karz
jest w sta nie do brać od po wie dni pre pa rat 
do da ne go ob sza ru oraz pro ble mu, uzy sku -
jąc do sko na łe i na tu ral ne efek ty za bie gu. 
HY A BELL® nie sie ze so bą tak że kom fort pra -
cy dla po da ją ce go pre pa rat, gdyż spo śród in -
nych do stęp nych na ryn ku wy peł nia czy wy -

róż nia go do sko na ła wstrzy ki wal ność. Prze -
pro wa dzo ne ba da nia po le ga ją ce na okre śle -
niu si ły wy ma ga nej do po ru sze nia tło ku strzy -
kaw ki, po ka za ły wy ra źnie ni ską si łę wtła cza -
nia w po rów na niu do in nych pre pa ra tów.
Po zwa la to na lep szą kon tro lę wstrzy ki wa nia
dzię ki jed no rod ne mu wtła cza niu kwa su,
a uży cie mniej szej si ły po wo du je zmniej sze -
nie dys kom for tu w obrę bie dło ni dla le ka rza
po da ją ce go pre pa rat. Ko lej ną za le tą pro duk -
tów z li nii HY A BELL® jest za war tość 0,3% li -
do ka i ny w pro szku. Jest ona sku tecz nym
miej sco wym środ kiem znie czu la ją cym, który
zmniej sza ból zwią za ny z in iek cja mi śród -
skór ny mi. Jest szyb ko uwal nia nia z wstrzy ki -
wa ne go kwa su hia lu ro no we go, a na stęp nie
me ta bo li zo wa na. Wy ni ki te stów uwal nia nia
li do ka i ny po ka zu ją, że we wszy st kich pro -
duk tach HY A BELL® po pierw szej go dzi nie
po za bie gu zo sta ło uwol nio ne po nad 40% li -
do ka i ny, po 4 go dzi nach by ło to już 80%.
Dzię ki za war to ści li do ka i ny znacz nie wzra sta
kom fort i sa ty sfak cja pa cjen ta w trak cie oraz
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po za koń cze niu za bie gu, re du ku jąc od czu cia
bólo we zwią za ne z po da niem pre pa ra tu. 

Dla cze go po sta no wi li śmy wpro wa dzić
wy peł nia cze HY A BELL® na pol ski ry nek oraz
zo stać wy łącz nym dys try bu to rem mar ki?
Przede wszy st kim dla te go, że na tle in nych
pre pa ra tów wy róż nia ją się do sko na ły mi wła -
ści wo ścia mi lep ko sprę ży sty mi, ła two ścią po -
da nia oraz za pew nia ją uzy ska nie do sko na łych
efek tów. Li nia HY A BELL® zo sta ła stwo rzo na
przez ze spół spe cja li stów, ści śle współ pra cu -
ją cych z le ka rza mi zaj mu ją cy mi się me dy cy ną
este tycz ną. Am ba sa do ra mi mar ki są czo ło wi
le ka rze z ca łe go świa ta, wy kła dow cy na naj -
waż niej szych kon gre sach me dy cy ny este -
tycz nej oraz au to rzy wie lu prac na u ko wych,
m. in. Dr Se ba stian Tor res (Chi le), Dr Mi -
cha el We id mann (Niem cy), Dr Ge rhard
Gram lich (Niem cy), Dr So fya Gil ma no va
(Hi szpa nia) czy Dr Ana Vi la Jo ya (Hi szpa nia). 

Pod czas wor ksho pu mie li śmy za szczyt
go ścić dwo je przed sta wi cie li mar ki HY A -
BELL®, którzy chęt nie dzie li li się swo ją wie -
dzą. Część te o re tycz ną spo tka nia po pro wa -
dził Dr Ay din Do gan – CEO ADO DERM,
dok tor che mii, od po nad 30 lat zwią za ny
z bran żą me dy cy ny este tycz nej. Roz po czął
on spo tka nie od krót kiej pre zen ta cji li nii 
HY A BELL®, zwra ca jąc szcze gól ną, uwa gę na

to, co wy róż nia ją spo śród dzie sią tek wy peł -
nia czy obe cnie do stęp nych na ryn ku. Szcze -
gól ny na cisk po ło żył na do bór wła ści we go
pre pa ra tu do ob sza ru za bie go we go. Skóra
na twa rzy ma róż ną gru bość w po szcze gól -
nych miej scach, dla te go też na le ży uważ nie
do bie rać kwas o wła ści wym stę że niu, ale tak -
że od po wie dniej dla da ne go ob sza ru ela -
stycz no ści. W oko li cach de li kat nych, ta kich
jak usta czy do li na łez, gdzie śre dnia gru bość
skóry wy no si od 0,4mm – 0,8mm na le ży
użyć pre pa ra tu o ni skim stę że niu oraz ni skim
współ czyn ni ku ela stycz no ści i lep ko ści, aby
unik nąć hi per ko rek cji i kom pli ka cji po za bie -
go wych. Pre pa ra ta mi, które ide al nie spraw -
dza ją się do opra co wa nia de li kat nych ob sza -
rów są HY A BELL® Lips oraz HY A BELL® Ba sic.
W przy pad ku gdy chce my nadać ob ję to ści
i po pra wić kon tur twa rzy, na le ży za sto so wać
kwa sy o wy so kim stę że niu oraz wy so kim
współ czyn ni kiem ela stycz no ści i lep ko ści, ta -
kich jak HY A BELL® De ep i HY A BELL® Ultra,
dzię ki którym moż li we jest uzy ska nie efek tu
li ftin gu. Dzię ki do sko na łym wła ści wo ściom
lep ko sprę ży stym, w ce lu osią gnię cia za do -
wa la ją cych re zul ta tów, moż li we jest uży cie
znacz nie mniej szej ilo ści pre pa ra tu w po rów -
na niu z in ny mi mar ka mi wy peł nia czy. Na le ży
tak że zwrócić uwa gę, że wszy st kie czte ry

Ryc. 1. Siła wtłaczania.
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pre pa ra ty HY A BELL® są nie zwy kle ła twe do
for mo wa nia, ma sa żu i roz pro wa dze nia. 

W dal szej czę ści swo jej pre zen ta cji Dr
Do gan zwrócił uwa gę na in no wa cyj ny pro -
ces wy twa rza nia kwa su hia lu ro no we go
w pre pa ra tach HY A BELL®, opra co wa ny
przez Ado derm w 2005 r. Mo no pha sic Par -
tic le Tech no lo gy (MPT) to tech no lo gia trój fa -
zo we go pro ce su wy o dręb nia nia czą ste czek
kwa su hia lu ro no we go pod czas, które go do -
cho dzi do usie cio wa nia kwa su za po mo cą
czyn ni ka sie ciu ją ce go BD DE, oczy szcze nia
czą ste czek kwa su, a na stęp nie ich ho mo ge ni -
za cji. Za le ta mi pro ce su są m. in. wy so ka czy -
stość że lu HY A BELL® (brak wol nych form
BD DE w koń co wym pro duk cie po twier dzo -
ny za po mo cą spek to me trii), sfe rycz ny kształt
czą stecz ki kwa su, lep sza wstrzy ki wal ność
pre pa ra tu oraz dłu żej utrzy mu ją ce się efek ty.
For ma cja czą ste czek oraz ich ho mo ge ni za cja
w koń co wej fa zie pro duk cji po wo du je uzy -
ska nie nie po wta rzal nych wła ści wo ści re o lo -
gicz nych dla każ de go z pro duk tów, dzię ki
cze mu wy bra nie wła ści we go pre pa ra tu oraz
osią gnię cie na tu ral nych efek tów jest du żo ła -
twiej sze.

Dru gim z na szych go ści by ła Dr So fya
Gil ma no va – chi rurg, le karz me dy cy ny este -
tycz nej z po nad 15-let nim do świad cze niem.

Obe cnie pro wa dzi wła sną kli ni kę me dy cy ny
este tycz nej w Hi szpa nii. Pa ni dok tor po pro -
wa dzi ła część prak tycz ną, pod czas której
dzie li ła się swo ją wie dzą i do świad cze niem
z za kre su uży cia kwa su hia lu ro no we go
w me dy cy nie este tycz nej. Za bie gi po ka zo we
zo sta ły po prze dzo ne krót kim wy kła dem sku -
pia ją cym się na wła ści wej oce nie kształ tu
i pro por cji twa rzy oraz do bo rem jak naj lep -
sze go roz wią za nia dla każ de go pa cjen ta, tak
by wy szedł on z ga bi ne tu w peł ni za do wo lo -
ny z re zul ta tów. 

Na pierw szej pa cjent ce zo stał prze pro -
wa dzo ny za bieg tzw. full fa ce, po le ga ją cy na
opra co wa niu ca łe go ob sza ru twa rzy. Dr Gil -
ma no va apli ko wa ła pre pa ra ty za po mo cą ka -
niul, tłu ma cząc, gdzie po win ny zo stać po da -
ne oraz w ja kiej ilo ści, aby osią gnąć za mie -
rzo ny efekt. Szcze gól ną uwa gę zwra ca ła na
ko niecz ność po da nia kwa su na od po wie dnią
głę bo kość. Zbyt płyt ka in iek cja w nie których
ob sza rach mo że skut ko wać du żą opu chli zną
oraz nie za do wa la ją cy mi i nie na tu ral ny mi
rezultatami. Dru gim waż nym aspek tem pod -
czas za bie gu by ło omówie nie ob sza rów
o podwyż szo nym ry zy ku kom pli ka cji oraz
podzie le nie się ra da mi, jak unik nąć ewen tu al -
nych po wi kłań. Pa ni dok tor prze pro wa dzi ła
nie chi rur gicz ny li fting brwi pre pa ra tem

Ryc. 2. Porównanie właściwości lepkosprężystych.
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HYABELL® Ba sic. Do wy peł nie nia do li ny łez
uży ła HY A BELL® Lips, który ze wzglę du na
ni skie stę że nie świet nie nada je się do tej
oko li cy, nie po wo du jąc obrzę ku. W bro dę
oraz kąt żu chwy przy uchu po da no HY A -
BELL® De ep, dzię ki cze mu uzy ska no do-
sko na ły re zul tat kon tu ro wa nia twa rzy, a na
po licz ki uży to kwa su o naj wyż szym stę że niu
– HYABELL® Ultra, który za pew nił efekt
unie sie nia. Na ko niec pa ni dok tor po da ła

w usta HY A BELL® Ba sic, aby de li kat nie
zwięk szyć ich ob ję tość, co do peł ni ło ca ły
wi ze ru nek. Pa cjent ka by ła bar dzo za do wo -
lo na z efek tów za bie gu, który wy ra źnie po -
pra wił kon tur jej twa rzy oraz zre du ko wał
zmar szcz ki, a obe cni na sa li le ka rze oce ni li,
że są one este tycz ne i na tu ral ne. Dzię ki
zróż ni co wa nym wła ści wo ściom re o lo gicz -
nym po szcze gól nych pro duk tów z ga my
HY A BELL® moż li we by ło opra co wa nie ca łej

Warstwy skóry 
i optymalna

głębokość podania

Tkanka podskórna
Głębokie warstwy
skóry właściwej/
tkanka podskórna

Środkowe 
i głębokie warstwy

skóry właściwej
Mięśnie i linia ustGłębokość 

zastrzyku

••••••••••••••••••Efekt wypełnienia

27G27G27G27GRozmiar igły

1 x 1 ml

24 mg/ml

Bar dzo głę bo kie
zmar szcz ki, kon tur
twa rzy, wo lu me tria

ULTRA

1 x 1 ml1 x 1 ml1 x 1 mlObjętość/
opakowanie

BDDEBDDE

20 mg/ml16 mg/ml12 mg/ml
Całkowite stężenie

kwasu
hialuronowego

Głębokie
zmarszczki,

kontur twarzy

DEEP

WOLUMETRIA

BDDEBDDE

Średniogłębokie
zmarszczki, 
kontur warg

Powiększanie ust,
kontur wargZastosowanie

BASICLIPSProdukt

WYPEŁNIENIE ZMARSZCZEKCEL

Czynnik sieciujący

0,3%0,3%0,3%0,3%Stężenie lidokainy

Tab. 1. Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego.

Ryc. 3. Korekcja brody preparatem HYABELL
Ultra.

Ryc. 4. Korekcja kształtu nosa HYABELL Deep.
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twa rzy oraz uzy ska nie satysfakcjonujących
efek tów w róż nych ob sza rach, za rów no
de li kat nych jak i tych, które wy ma ga ją uży -
cia kwa su o wy ższym stę że niu i więk szej
sprę ży sto ści. Na żad nym z ob sza rów nie
do szło do hi per ko rek cji, efek ty by ły na tu ral -
ne, a obrzęk pra wie nie wy stą pił. Dzię ki za -
war to ści li do ka i ny, dys kom fort pa cjent ki
zwią za ny z in iek cja mi zo stał zre du ko wa ny
do mi ni mum. 

Cie ka wym po ka zem oka za ła się ko rek -
cja kształ tu no sa au tor ską tech ni ką zwa ną
No-To uch No se Tech ni que Dra Se ba stia na
Tor re sa z Chi le, który tak że jest am ba sa -
do rem mar ki HY A BELL®. Dr Gil ma no va
uży ła do te go za bie gu spe cjal nych za krzy -
wio nych ka niul Tor res Cu rved Can nu las,
do sto so wa nych do na tu ral nych krzy wizn
twa rzy. Pro dukt ten zo stał za pre zen to wa -
ny po raz pierw szy w Pol sce pod czas Ado -
derm Ae sthe tic Aca de my Wor kshop i wzbu -
dził du że za in te re so wa nie przy by łych. Ka -
niu le zo sta ły opra co wa ne przez Dra
Tor re sa na pod sta wie je go wie lo let nie go
do świad cze nia w pra cy z wy peł nia cza mi
i ma ją na ce lu lep sze roz pro wa dze nie pre -
pa ra tu, re duk cje efek tów ubocz nych oraz

po d nie sie nie kom for tu za rów no pa cjen ta
jak i le ka rza.

Pod czas ko lej nych za bie gów Dr Gil ma -
no va tłu ma czy ła zgro ma dzo nym, w ja ki
spo sób uzy skać sa ty sfak cjo nu ją ce re zul ta ty,
jak pra co wać aby unik nąć kom pli ka cji oraz
pre zen to wa ła róż ne tech ni ki in iek cji pre pa -
ra tów HY A BELL®. Zwra ca ła tak że uwa gę
na wła ści wy do bór pre pa ra tu do da ne go
ob sza ru. Obe cni na sa li le ka rze mie li oka zję
wy ko nać nie które za bie gi i prze ko nać się
o ła two ści po da nia kwa sów HY A BELL®, do -
sko na łych wła ści wo ściach lep ko sprę ży stych
oraz, że dzię ki pro duk tom tej li nii, opty mal -
ny efekt jest ła twy do uzy ska nia przy mniej -
szej ilo ści wstrzy ki wa ne go pre pa ra tu i bez
nadmier nej ko rek ty. 

Pod su mo wu jąc, mo że my uznać Ado -
derm Ae sthe tic Aca de my Wor kshop za bar dzo
uda ne wy da rze nie, pod czas które go le ka rze
me dy cy ny este tycz nej mie li oka zję po sze rzyć
swo ją wie dzę na te mat pra cy z usie cio wa -
nym kwa sem hia lu ro no wym oraz wy mie nić
mię dzy so bą do świad cze nia. Dzię ku je my
wszy st kim ucze st ni kom za za in te re so wa nie,
przy by cie oraz czyn ny udział w wy da rze niu
i za pra sza my na ko lej ne edy cje!

Ryc. 5. Przedstawiciele Adoderm oraz Hyabell Polska.
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