
Υαλουρονικό Οξύ      
Dermal Fillers

Μεταξά 46Β, 166 74 Γλυφάδα

Τηλ./Fax: 210 8981351
Κιν.: 6944 606114
www.stoma.com.gr



Υαλουρονικό Οξύ –
 Dermal Fillers

Ποια είναι η μορφή του;
Η μορφή που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι ένα ελαστι-
κό διάφανο gel το οποίο βρίσκεται σε σύριγγα (ενέσιμο 
εμφύτευμα), το οποίο διαμορφώνεται μετά την έγχυσή του 
στην επιφανειακή στοιβάδα του δέρματος.

Σε ποια σημεία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί;
Αποτελεί μια πολύ καλή μη χειρουργική λύση για τα 
ατροφικά ή μικρά χείλη, καθώς και για στόματα στα οποία 
ο οδοντίατρος έχει αλλάξει το χαμόγελο με προσθετικές 
εργασίες – επανασχεδιασμός χαμόγελου – smile design.
Επιπλέον, μπορούμε να επιτύχουμε με μη χειρουργικό 
τρόπο, την αύξηση των ζυγωματικών, το “γέμισμα” των 
βαθιών ρυτίδων γύρω από το στόμα και την επιδιόρθωση 
της γραμμής της κάτω γνάθου η οποία αλλοιώνεται με την 
πάροδο των χρόνων.

Πότε μπορώ να κάνω ενέσιμο 
υαλουρονικό οξύ – dermal fillers;
Το υαλουρονικό οξύ δε δρα προληπτικά σε αντίθεση 
με το μπότοξ. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχουν 
σχηματισμένες οι ρυτίδες ή οι πτυχώσεις στο δέρμα 
για να έχει νόημα η  έγχυσή του - είτε λόγω έκφρασης, 
είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω γονιδιακής προδιάθεσης 
(“σπασμένο” δέρμα). Στη διαμόρφωση των χειλέων ή των 
ζυγωματικών, η ένδειξη είναι καθαρά και μόνο αισθητική. 

Κάθε πότε γίνεται η διαδικασία;
Θεωρητικά, μπορούμε να κάνουμε έγχυση υαλουρονικού 
οξέος όσο συχνά θέλουμε δεδομένου ότι δεν πρόκειται 
περί φαρμάκου. Μεγάλο ρόλο στη διάρκεια του αποτελέ-
σματος παίζει το πόσο γρήγορα μεταβολίζει - αποδομεί το 
υαλουρονικό οξύ ο κάθε οργανισμός. Για να έχουμε ένα 
επιτυχημένο και φυσικό αποτέλεσμα, η όλη διαδικασία 
πρέπει να γίνεται συντηρητικά, χρησιμοποιώντας δηλαδή 
μικρές ποσότητες κάθε φορά και επαναλαμβάνοντας την 
έγχυση κάθε 9 μήνες κατά μέσο όρο. 
Γενικά λοιπόν,  μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα 
αξιόπιστο, απόλυτα ασφαλές και δοκιμασμένο υλικό, 
το οποίο μπορεί να καλύψει έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
αισθητικών μη χειρουργικών παρεμβάσεων στην περιοχή 
του προσώπου και ειδικά γύρω από το στόμα και τα χείλη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από ακίνδυνη και εύκολη 
διαδικασία είναι προσιτή οικονομικά. 

Καθώς μεγαλώνουμε τα σημάδια γήρανσης (ρυτίδες 

και πτυχώσεις του δέρματος) γίνονται όλο και πιο εμ-

φανή στο πρόσωπό μας. Με την εξέλιξη της αισθητικής 

ιατρικής εξελίσσονται και τα εμφυτεύματα που προσθέ-

τουν το χαμένο όγκο στο πρόσωπο και λειαίνουν 

τις ρυτίδες, προσφέροντας μια πιο νεανική όψη και 

ξεκούραστη εμφάνιση. Είναι πλέον επιλογή μας πώς 

θέλουμε να δείχνουμε!

Δεν είναι ματαιοδοξία να θέλει κανείς να μεγαλώνει 

όμορφα και να συντηρείται χωρίς να «γερνάει», ειδικά 

στις μέρες μας, όπου υπάρχουν εύκολες, ασφαλείς και 

οικονομικές μέθοδοι αντιγήρανσης.

Τα πιο συχνά είδη εμφυτευμάτων μέχρι πρόσφατα ήταν 

το κολλαγόνο και το λίπος. Τα τελευταία χρόνια όμως, 

μεγάλη ανάπτυξη έχει το υαλουρονικό οξύ, λόγω του 

ότι  είναι φυσικό συστατικό του οργανισμού μας. 

Το υαλουρονικό οξύ ( ΗΑ ) είναι ένας πολυσακχαρί-

της, φυσικό υδρόφιλο συστατικό της θεμέλιας ουσίας 

του δέρματος. Η πιο σημαντική λειτουργία του είναι 

να δέχεται και να συγκρατεί νερό στη δομή του. Είναι 

συνήθως προϊόν βιοτεχνολογίας ή λαμβάνεται ως 

εκχύλισμα φυσικών ουσιών. Αρα, ως φυσικό προϊόν δε 

δημιουργεί αλλεργία ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες 

(παρά μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις).
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