
Z Fill tillämpning

Nasolabiala rynkor

Indikationer

Insjunkna områden på kinder

Korslänkad hyaluronsyra

Käklinje

medium till djupa rynkor
mjuk uppbyggnad av volym

Marionettlinjer, mentolabiala rynkor

HA koncentration 23 mg/ml
Stabilisator BDDE
Sterilitet steril
pH 7.0
Dynamisk viskositet ~ 1,000,000 mPa·s
Molekylvikt 3 miljoner daltons
Grad av korslänkning ++

1 x 1 ml
2 x 27 G ½

Paketering
Nål
Varaktighet 8-12 månader

- Låg extrusionskraft
- God fyllnadseffekt
- Utmärkt vävnadsintegration
- Injektion med tunn 27G kanyl
- Lätt modellering
- Enkel hantering med en högkvalitativ glasspruta

- Modern, monofasisk gel
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Den trubbiga kanylen erbjuder ett brett 
spektrum av applikationer.

Innan användning av trubbig kanyl, t.ex. 
SoftFil med fillers från Z Fill-serien, bekräfta 
varje godkänt applikationsområde.

Senare 1 komplett ansiktsbehandling eller 1 x bättringsapplicering per år. 
För behandling av individuella regioner, börja alltid i den övre tredjedelen av ansikte

Teknologi Användning av flexibla engångskanyler med trubbig nål av likadan dimension

Inmatningsteknik (anterograde injektion) Produkten injiceras samtidigt som nålen går in vilket 
bidrar till att avdela vävnaden för en jämnare injektion

Retrograde injektionsteknik Produkten injiceras under tillbakadragande av nålen

1. Kinder, ansikte och periorbitala regionen
2. Käklinje, haka, orala kommissuren
3. Nasolabiala rynkor, läppar, periorala regionen

Behandling med trubbig kanyl
Sekvens av behandling med helmask

2-3 behandlingar för hela ansiktet
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Tillämpningsområden
för trubbig kanyl

Linear retrograde teknik

Fanning-teknik

Cross-cross-teknik

Fishbone-teknik av Dr NuwayhidTower teknik av Dr Sattler

Uppbyggnad av volym 
med vass kanyl

Injektionstekniker

Cryo 6 Derma kylningsanordning för
fillerbehandling
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BTX ansikte ansiktsfiller ansiktskirurgi

utan kylning
med kylning

Studier har visat på att Cryo6 Derma minskar smärtan avsevärt i
samband med ansiktskirugi (studie av Dr Steinert, Biberach)

Behandlingsrekommendationer 
och injektionsteknik som 
bygger på våra användares 
erfarenheter. Dessa är ej 
tvingande förslag. 

Zimmer
MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Germany
Tel. +49. 7 31. 97 61-291
Fax +49. 7 31. 97 61-299 
export@zimmer.de
www.zimmer-aesthetic.de

Kyl ner huden före injektion till omkring 10- 15°C under några sekunder. 
Detta har en smärtstillande effekt. Injicera sedan Z Fill varsamt men snabbt 
i dermis och massera det område som ska behandlas för att jämnt fördela 
fillern och för att förhindra biverk-
ningar. Trots uteblivna bedövnings-
medel kommer patienten att känna 
signifikant mindre smärta och 
klarar terapin mycket bättre. En 
kort efterkylning förhindrar 
svullnader och rodnader. 

Den lämpliga trubbiga kanylen
- 30G/25 mm: passande för Z Fill refresh2

- 27G/40 mm: passande för Z Fill
contour2 & Z Fill refresh2 (lättflytande) 

- 25G/50 mm: passande för Z Fill
contour2 (lättflytande) & Z Fill deep2

- 23G/30 mm: passande för Z Fill deep2

(lättflytande)

Z fill refresh2

mesoterapi för naturlig
regeneration

Z fill deep2

Gel för medelstora
till djupa rynkor

Z fill contour2

för ungdomligt
utseende och
perfekta läppar


