
WYPEŁNIACZE
– modelowanie policzków, 
brody, korekta bruzd 
i zmarszczek

Kwas hialuronowy jest substancją naturalnie 
występującą w organizmie człowieka. Z wie-
kiem dochodzi do zmniejszenia jego produkcji, 
co skutkuje bardziej suchą i zwiotczałą skórą.

Jednym z objawów starzenia jest zanik tłusz-
czu na twarzy i jego przemieszczanie się. Mo-
delowanie twarzy przywraca właściwe propor-
cje oraz daje efekt liftingu, czyli uniesienia.

Wolumetria polega na wstrzyknięciu w okre-
ślone obszary kwasu hialuronowego co ma na 
calu odwrócenie procesu starzenia i przywró-
cenie twarzy kształtu V, a nie trójkąta. Jest to 
także świetny zabieg dla osób młodych, któ-
rym zależy na wymodelowaniu twarzy poprzez 
podkreślenie policzków czy kątów żuchwy.

Zabieg ten odbywa się poprzez wprowadzenie 
wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego 
pod skórę za pomocą igły lub kaniuli. Preparat 
stosowany podczas zabiegu wolumetrii jest 
gęstszy i bardziej plastyczny od zwykłych wy-
pełniaczy, dodatkowo wstrzykiwany jest w głę-
bokie warstwy skóry. Wypełnia on zapadnięte 
miejsca, uzupełniając ich objętość. 

Wolumetria zazwyczaj trwa około 20 – 30 mi-
nut i bezpośrednio po zabiegu można wrócić 
do codziennych czynności. Efekty wolumetrii 
są natychmiastowe i utrzymują się nawet do 
24 miesięcy. 

WSKAZANIA
• Utrata owalu twarzy
• Utrata objętości skóry
• Opadające policzki
• Zmarszczki
• Bruzdy

EFEKTY ZABIEGU
• Wymodelowanie żuchwy i brody
• Wyrównanie konturu twarzy
• Podkreślenie kości policzkowych
• Zagęszczenie i uelastycznienie skóry
• Redukcja zmarszczek i bruzd

PRZED ZABIEGIEM:
• Zaprzestanie stosowania leków przeciw-

krzepliwych, aspiryny, NLPZ, witaminy E i in-
nych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 
dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów 
po udarze lub zawale

• Na 2-3 dni przed zabiegiem powstrzymać 
się od spożycia alkoholu

PO ZABIEGU:
• Bezpośrednio po zabiegu należy utrzymywać 

miejsce iniekcji w szczególnej czystości, nie 
dotykać miejsca wkłucia brudnymi rękami

• Nie pić gorących napojów, nie palić papiero-
sów przez 4 h po zabiegu

• Unikać całowania, nadmiernej mimiki i spa-
nia twarzą do poduszki przez 4-5 dni

• Nie nakładać makijażu 24 h po zabiegu
• Pić minimum 2 l wody dziennie
• Nie spożywać alkoholu 24-48 h po zabiegu
• Powstrzymanie się od intensywnych ćwi-

czeń przynajmniej przez 3 dni po zabiegu
• Unikanie słońca, solarium, sauny, gorących 

kapieli

Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego wiążą 
się z ryzykiem wystąpienia powikłań dlatego 
przed zabiegiem nasz lekarz przeprowadzi z 
Tobą wnikliwą rozmowę, by wykluczyć przeci-
wskazania do zabiegu i zminimalizować ryzy-
ko powikłań. 


