
Rynkor i pannan ("Bekymmersrynkor")

Periorala rynkor ("Veckade rynkor")

- Mesoterapi, Micro-Needling för ansikte, hals, dekolletage, baksida av
   händer samt överarmar
- Enkel injektion med vass eller trubbig kanyl
- Godkänt behandlingsprotokoll

- Kraftig återfuktning av hud med hjälp av hyaluronsyra och glycerin

Z Fill refresh ² -  

Hals, bröst

Hyaluronsyra glycerin gel
HA koncentration 18 mg/ml
Stabilisator Glycerol
Sterilitet steril
pH 7.0
Dynamisk viskositet ~ 150,000 mPa·s
Molekylvikt 2.5 miljoner daltons
Injektionsdjup ytlig dermis

1 x 1 ml
2 x 30 G ½

Paketering
Nål
Varaktighet 3–4 månader

Indikationer

Naturlig regeneration 
av hud - 
Mesoterapi

Z Fill tillämpning
rynkor
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Z fill deep2
Z fill contour2

Baksidan av hand och överarmar

Perorbitala linjer ("Kråkspark")

Glabella rynkor ("Argrynkor")

Gelen består av högkoncentrerad hyaluronsyra samt naturligt fuktande 
glycerol. Denna berikade, ej korslänkade, biologiskt aktiva hyaluronsyra 
resulterar i en långvarig ökning i hudfuktighet. Glycerolen binder vatten 
samtidigt som den återfuktar huden i flera månader framöver. 

Z fill refresh2



Applikationsområden

 

Studiedata: 

Z fill deep2

Gel för medelstora till djupa rynkor

Z fill contour2

för ungdomligt utseende och
perfekta läppar

Z fill refresh2

mesoterapi för naturlig
regeneration +

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)

 

Nappage-teknik med mikroinjektioner

Linear retrograde teknik

Fanning-teknik

Injektionsteknik

Kombination med mjuk peeling*

3 behandlingar med Z Fill refresh2 + 3 behandlingar med mjuk peeling 3 behandlingar med Z Fill refresh2 + 2 behandlingar med mjuk peeling
+ 1 behandling med Jessner S. medium peeling + TCA 35%

3 behandlingar med Z Fill refresh2 + 4 behandlingar med fraktionerad laser/IPL 3 behandlingar med Z Fill refresh2 + 1 behandling med Thermage

I II III1:a 2:a 3:a

Kombination med medium peeling*

  

I medium peel 2:aII 1:a 3:a

Kombination med Laser*

I II III1:a 2:a 3:a

Kombination med radiofrekvens

  

I 2:a1:a 3:aIV

Applikationsexempel

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

*

Zimmer
MedizinSysteme GmbH 
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www.zimmer-aesthetic.de

Observera att associerad 
behandling är fullständigt 
kontraindicerat.

Den trubbiga kanylen erbjuder ett brett spektrum 
av applikationer. Bekräfta varje enskilt användnings-
område innan användning av den trubbiga kanylen.
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