HYALURONSYREFILLER
Hyaluronsyre er et sukkermolekyl (polysakkarid) som er til stede i kroppsvev,
for eksempel i hud og brusk. Hyaluronsyre finnes dermed naturlig i kroppen.
I ledd virker det som støtdemper, og i hud fungerer det blant annet som
fyllstoff. Fra en alder av ca. 25 år begynner man å miste noe av
hyaluronsyren i huden. Dette er en av flere bidragende faktorer til at ansiktet
synker ned med alder. Hyaluronsyre tiltrekker seg vann og er i stand til å
svulme opp. Dette gir blant annet en glatting / fyllingseffekt. Det er dette
man utnytter når hyaluronsyre injiseres i huden. Den kan glatte ut rynker, gi
fylde til lepper eller erstatte volumtap i for eksempel kinn og kinnben.
Varigheten av behandlingen avhenger av hvor på ansiktet eller kroppen
hyaluronsyre injiseres. I lepper kan den vare i alt i fra 6-12 mnd. Rundt
kinnbensområdet kan det vare i 12 - 18 mnd. Dette er forskjellig fra person
til person. Generelt sett, jo oftere man injiserer hyaluronsyre, jo lenger varer
effekten. Man ser også at personer som har fylt leppene etter hvert kun
trenger å gjøre dette en gang per år eller annet hvert år.
TM klinikken benytter kun godt dokumenterte kvalitetsmerker innenfor
hyaluronsyre fillere. Vi benytter derfor hyaluronsyrefillere fra Teosyal og
Juvèderm. Disse er fremstilt gjennom en ikke-animalsk prosess som nesten
eliminerer allergiske reaksjoner.
Noen av indikasjonene for hyaluronsyrefiller
o Lepper, leppekontur
o Mørke ringer med søkk under øyne
o Kinn
o Kinnben
o Volumtap rundt munnen og røykelinjer
o Dype og overfladisk rynker i hele ansiktet
o Nasolabiale linje (linjer fra munnvik til nese)
o Panne
o Smileryneker
o Sur munn eller marionettelinjer
o Ansiktsskulpturering
Hos TM klinikken er vi opptatte av at alle behandlinger som gjøres skal være
naturlige og aldersproporsjonale. Derfor tilpasser vi oss til hver enkelt
pasient og deres ønsker. Gjennom god kommunikasjon og informasjon
kommer vi frem til riktig mengde og indikasjon.
Hyaluronsyrefiller-behandling er ypperlig i kombinasjon med botulinium
toxin, medisinsk peeling, plexr og microneedling. Det en ofte glemmer er
huden rundt rynkene som også bør ses til dersom en skal ha langvarig og
god effekt av denne behandlingsformen.

