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WSTĘP
Przedyskutuj z pacjentem obszar/obszary, które mają
być korygowane
• W celu opracowania takiego planu
terapeutycznego, który zagwarantuje sukces
omów i wyjaśnij obecne oraz przyszłe opcje za
biegowe.
• Dopilnuj, aby pacjent wypełnił i podpisał formularz
informacyjny zawierający zgodę pacjenta na zabieg.
• Pamiętaj o zrobieniu zdjęć przed i po zabiegu,
następnie dodaj je do akt pacjenta w celu
późniejszego porównywania.
• Zdezynfekuj obszar podlegający zabiegowi.
• Aby zredukować niepokój pacjenta i uczynić
zabieg bardziej komfortowym zastosuj odpowiedni
środek znieczulający. Powierzchniowy środek
znieczulający i/lub znieczulenie miejscowe jest jak
najbardziej odpowiednie.
• Wyjmij strzykawkę zawierającą Ellansé™ ze
sterylnego opakowania. W celu uniknięcia
niepotrzebnej straty preparatu zacznij od
wyjęcia tylko jednej strzykawki.

• Adekwatnie do obszaru zabiegowego ruchem
wstecznym powoli pozostawiaj cienkie nitki
produktu, tworząc wielokrotne kanały.
• Dopuszczalne techniki wprowadzania preparatu to:
technika liniowa z wstecznym pozostawieniem
preparatu, technika wachlarzowa i technika
krzyżowa.
• Po iniekcji, żeby wyrównać ewentualne
nierówności, delikatnie rozmasuj miejsca korekcji.
• Krok po kroku doprowadź pacjenta do efektu pełnej
korekty, unikaj nadkorekcji.
• Ellansé™ jest preparatem jednorazowego użytku.
W celu uzyskania dalszych informacji skorzystać z
IFU.

BRUZDY PRZEDNIEJ CZĘŚCI ŻUCHWY
• Wprowadź igłę w tkankę podskórną,
zastosuj technikę wachlarzową (patrz rysunek)
• Wykonaj iniekcję liniami krzyżującymi się,
zacznij po przeciwnej stronie w stosunku do 		
wcześniejszego miejsca wkłucia
• Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania pożądanego
rezultatu używając kciuka lub palca wskazującego
• Można również zastosować technikę wachlarzową
przy pomocy długiej igły, miejsce wprowadzenia
igły znajduje się wtedy dalej od miejsca korekty

Igła Punkt 1

Igła Punkt 2

BRUZDY NOSOWO-WARGOWE
• Wprowadź igłę głęboko do skóry właściwej/tkanki 		
podskórnej
• Wstrzyknij produkt używając techniki wachlarzowej,
wykonując iniekcję w trakcie wycofywania igły;
bądź zawsze przyśrodkowo w stosunku do fałdu
nosowo-wargowego korygowanej strony
• Dla głębszych bruzd, w celu lepszego efektu
wypełnienia, produkt może być wprowadzony
wielowarstwowo
• W przypadku konieczności wypełnień ubytków
wokół ust technika wachlarzowa może być
połączona z/lub zastąpiona przez wstrzyknięcie
małych bolusów preparatu w głębsze warstwy
skóry w linii prostopadłej do ubytku
• Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania
równomiernego rozmieszczenia produktu,
używając kciuka i palca wskazującego
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LINIE „MARIONETKI”
• Wprowadź igłę głęboko do skóry właściwej/
tkanki podskórnej, lekko przyśrodkowo do
korygowanej linii marionetki
• Wstrzyknij produkt używając techniki
wachlarzowej, ale zawsze przyśrodkowo do
linii wypełnianej zmarszczki, tak aby unieść
wgłębienie
• Ponownie wprowadź igłę pod kątem rozwartym
w stosunku do poprzedniego wkłucia i użyj
techniki krzyżowej w celu wsparcia uniesienia
korygowanego obszaru
• Delikatnie rozmasuj w celu równomiernego
rozłożenia produktu używając kciuka lub palca
wskazującego
• Można również zastosować technikę wachlarzową 		
przy pomocy długiej kaniuli, miejsce wprowadzenia
igły znajduje się wtedy dalej od miejsca korekty
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KĄCIKI UST
• Pierwsze wprowadzenie igły jest lekko boczne i 		
poniżej kącika ust
• Przy lekko otwartych ustach wprowadź igłę w 			
tkankę podskórną
• Zastosuj technikę liniową wsteczną, znajduj się pod 		
korygowanym ubytkiem
• W celu dodatkowego wzmocnienia, można zastoso-		
wać drugie wejście, techniką krzyżową poniżej kącika 		
ust, idąc w kierunku bardziej przyśrodkowym
• Unikaj nadkorekcji, ponieważ doprowadzi to do 		
nadmiernego uniesienia skóry w kąciku ust
• Stosownie do potrzeb, delikatnie rozmasuj
kciukiem lub palcem wskazującym
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UNIESIENIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BRWI
• Żeby zapobiec wprowadzeniu produktu poniżej linii
oczodołu połóż palec na górnym brzegu oczodołu
• Wprowadź igłę w najbardziej boczną część brwi i
idź głęboko na okostną
• Użyj techniki wachlarzowej tworząc dwie lub trzy
linie produktu
• Nie przekraczaj 1/3 długości linii brwi
(patrz rysunek); bądź ostrożny, nie podawaj dawki
powyżej 0,25 ml na stronę
• Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania pożądanego
efektu

Igła Punkt 1

DÓŁ SKRONIOWY
• Wprowadź igłę od zewnątrz brzegu oczodołu
powyżej łuku jarzmowego
• Wprowadź produkt pomiędzy tkankę podskórną i
warstwę powięzi skroniowej mięśnia skroniowego
• W celu uniknięcia podaży preparatu do naczynia
krwionośnego, dokonaj aspiracji strzykawki
• Delikatnie rozmasuj w celu uzyskania pożądanego
efektu
Igła Punkt 1

BRUZDA BRÓDKOWA
• Wprowadź igłę bocznie do ubytku (patrz rysunek)
• Sprawdź czy bruzda nie jest przyrośnięta do 		
głębszych warstw skóry. Aby uwolnić ewentualne
zrosty użyj technik podcięcia bruzdy
• Wprowadź produkt w tkankę podskórną. Żeby
unieść bruzdę bródkową użyj techniki liniowej
• Powtórz czynność po przeciwnej stronie bruzdy
• Delikatnie rozmasuj

POWIĘKSZANIE PODBRÓDKA
• Wprowadź produkt w tkankę podskórną używając
techniki wachlarzowej
• Powtórz czynność po przeciwnej stronie bródki
• Aby uzyskać pożądany rezultat ukształtuj
wprowadzony produkt
• Można również zastosować technikę wachlarzową
przy pomocy długiej igły, miejsce wprowadzenia
igły znajduje się wtedy dalej od miejsca korekty
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POWIĘKSZANIE POLICZKA
• Wprowadź igłę w tkankę podskórną, głęboko nad
okostną (patrz rysunek)
• Wprowadź produkt używając techniki wachlarzowej
• W celu dalszego zwiększenia objętości
wypełnianego obszaru użyj techniki krzyżowej
(patrz rysunek)
• Objętość podawanego preparatu może być
przewidziana do zastosowania jednorazowego
lub może być uzupełniana podczas kolejnych
wizyt kontrolnych
• Aby uzyskać pożądany rezultat delikatnie rozmasuj
korygowany obszar
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WYPEŁNIENIE PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ
• Żeby zwiększyć objętość policzka poniżej kości
jarzmowej wykorzystaj tkankę podskórną.
Stosuj technikę wachlarzową i/ lub krzyżową
• Pozostawienie większej ilości warstw zapewni
lepsze wsparcie strukturalne
• Delikatnie rozmasuj, żeby uzyskać pożądany
rezultat
• Można również zastosować technikę wachlarzową
przy pomocy długiej igły

ZMARSZCZKI NAD GÓRNĄ WARGĄ
• Wprowadź igłę w tkankę podskórną powyżej linii
wargowej górnej wargi
• Użyj techniki wachlarzowej, wprowadź 2-3 linie
produktu
• Nigdy nie przechodź poza brzeg filtrum, pozostań
ponad granicą czerwieni wargowej
• Jeśli jest taka potrzeba delikatnie rozmasuj

DŁONIE
• W celu ułatwienia zaznacz struktury anatomiczne:
naczynia krwionośne i ścięgna
• Unieś skórę po stronie grzbietowej dłoni,
we wskazanych na obrazku punktach, wykonaj
znieczulenie miejscowe stosując małe dawki
lidokainy
• W te same obszary skóry wprowadź małe ilości
Ellansé™ używając techniki bolusa
• Rozmasuj, żeby rozprowadzić produkt
równomiernie
• Jeśli masz doświadczenie, możesz zastosować
iniekcję z odległego punktu znajdującego się na
nadgarstku, używając długiej kaniuli
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= umiejscowienie
bolusa
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AQTIS Medical™ jest prywatną firmą z głównym biurem w Holandii z
urządzeniami/preparatami medycznymi, która specjalizuje się w badaniach
badawczo - rozwojowych, produkcji i sprzedaży innowacyjnych urządzeń/
preparatów medycznych do wstrzyknięć. STAT Technology™ zawiera
unikalny zestaw bioresorbowalnych medycznych polimerów i formuły na
nośniki żelowe.
Wyróżniającą cechą firmy AQTIS Medical™ jest jej
kompetencja w zakresie modyfikacji i funkcjonowania
tychże bioresorbowalnych polimerów oraz żelowych
nośników w kontekście długości trwania efektów
zabiegu i innych cech szczególnych wymaganych
w kontekście efektów przeprowadzanej terapii.

STAT™

Technology

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
ELLANSÉ™ W POLSCE:
AESTHETIC CONCEPT
ul. Zawiszy 6 lok 69
01-167 Warszawa
biuro@aestheticconcept.pl

www.aestheticconcept.pl
Copyright 2013 AQTIS Medical™ - W136.03-POL

www.ellanse.com

