Informasjon og kriterier for å kjøpe Hyabell Lips, Basic, Deep, Ultra og Varioderm Mesolift
Hyabell fillerprodukter er 4.generasjons hyaluronsyrepreparat som utelukkende beregnet for bruk
av profesjonelle utøvere som behersker injeksjons teknikker for avanserte dermale og subcutane
fillere. For injisering av Hyabell kreves spesifikk kunnskaper og kompentanse i bruk, komposisjon,
indikasjoner, kontraindikasjoner, inkompatibilitet og kunnskaper og kjennskap til å behandle
bivirkninger.
Den nye Hyabell generasjon av hyaluronsyre-fillere og har høy viskoelastiske egenskaper.
Elastisitet og viskositet er direkte proporsjonal med den volumøkende og løftende egenskapene
Hyabell har i hudens vev. Hyabell fillere har større elastisitetsmodul G og viskøsitetsmodul G enn
alle andre kryss-linkede BDDE HA (hyaluronsyre) fillere. Injeksjons resultatene er umiddelbart
synlige, kjennes ut som en naturlig del av hudens vev og effekten er langvarig (fra 6 opp til 14
måneder).
Hyabell produktene er laget av ikke-animalske hyaluronsyre og inneholder 0,3% lidokain.
Forbedring er umiddelbart synlig, kjennes naturlige og myke i huden/vevet, jevnere flyt og lett
produktplassering, bedre fyll effekt og lengre varighet i huden og har langvarige resultater. De er
klassifisert under medisinsk utstyr og er utformet for å bli injisert av erfaren lege, spesielt i
avanserte injeksjonsteknikker for utfylling av rynker og kontourering i dermis og subkutane vev.
På visse sensitive områder som lepper, er det anbefalt å gi en lokal nerve-blokkerende anestesi.
Ved bruk av vedlagte nåler (27G) injiseres Hyabell produkter sakte i midten eller dyp dermis eller
i det subkutane vevet. Legen må beherske en rekke etablerte injeksjonsteknikker for optimale
resultat.
Mengden av Hyabell produkter som skal brukes avhenger av den ønskede fyll effekt. Injeksjon
med Hyabell gir en optimal utfylling og volumeffekt og alle produkter er lett å injisere. Hyabell har
utviklet ny unik teknikk for stabilisering er den nyeste hyaluronsyre generasjonen som gjør det
mulig å injisere mindre produkt enn andre hyaluronsyreprodukter og samtidig gi det ønskede
resultat.
Området som skal behandles må være skikkelig rengjort med makeup fjerning/kosmetiske
renseprodukter og desinfiserende oppløsning før injeksjon. Behandlingen er enkel og rask.
Hyabell produktene injiseres enkelt med jevne og presis flyt og er nesten smertefri. Avhengig av
pasientens følsomhet, kan en bedøvende krem være hensiktsmessig.
Ordre/Bestillinger
For å bestille og anvende avansert Hyabell fillere må du som bestiller/ansvarlig injektør ha
sertifikat/diplom i avansert filler injeksjoner. Dette diplomet i seg selv, eller ved å legge ved
timeplan, må kunne dokumentere at du som kursdeltaker har fått praktisk opplæring. Diplom etter
et produktkurs uten produktpraksis for kursdeltakere er ikke tilfedstillende for å kunne kjøpe
Hyabell fillere. For å anvende avanserte Hyabell Deep og Ultra kreves det informasjon av
ansvarlig lege på ordreskjemaet.
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