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ACIDUL HIALURONIC
Acidul hialuronic este unul dintre componentele fundamentale
ale țesutului conjunctiv la oameni și alte mamifere. Conferă
pielii proprietatea de rezistență și capacitatea de a-și menține
forma. Scăderea concentrației de acid hialuronic cauzează
deteriorarea tegumentului, cu apariția consecutivă a ridurilor și
imperfecțiunilor. Concentrația acidului hialuronic tinde să scadă
odată cu vârsta din cauza prezenței unei enzime particulare,
hialuronidază, care accelerează degradarea lanțurilor de acid
hialuronic.

ACIDUL HIALURONIC RETICULAT
Acidul hialuronic (AH) este utilizat în medicina estetică pentru
capacitatea sa de a lega un număr foarte mare de molecule de
apă.
AH liniar, aplicat pe piele sau injectat (în cazul fillerelor), precum
și cel natural prezent în tegument, este degradat în scurt timp
de hialuronidază. Pentru a încetini acest proces fiziologic, AH
este modificat chimic cu ajutorul agenților de reticulare. Structura
devine reticulată, se transformă din liniară în tridimensională și
se formează cuști moleculare foarte stabile și mai bine protejate
la atacul hialuronidazei.
Cu cât este mai mare gradul de reticulare, cu atât mai lentă va fi
degradarea acidului hialuronic.

ACIDUL HIALURONIC RETICULAT
ÎN MEDICINA ESTETICĂ
Acidul hialuronic reticulat injectat permite umplerea spațiilor
intradermice și integrarea matricei intercelulare, conferind
soliditate țesuturilor într-o manieră stabilă și durabilă în timp.
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BE FILLER

Acid hialuronic reticulat, ne-pirogenic, resorbabil, prezentat în seringă
din sticlă pre-umplută, gradată și sterilă, cu adaptor Luer Lock.

TRATAMENTE

Be Filler se injectează în tegument cu scopul de a elimina sau de a
reduce ridurile superficiale și profunde, pentru a mări volumul țesuturilor
moi (buze, pomeți, obraji) pentru a accentua mai bine conturul facial
sau în scopuri de reconstrucție (cicatrici profunde, cicatrici sechelare
după acnee și varicelă), rinoplastia non-chirurgicală.

REZULTATE

Rezultatul este foarte natural și imediat vizibil, creând un efect imediat
de „lifting” datorită proprietăților intrinseci viscoelastice și hidrofile
ale acidului hialuronic, ceea ce permite recrearea volumelor dorite.

DURATĂ

Eficace, durabil și sigur. Resorbția intervine treptat între 6 și 8 luni, în
funcție de tipul de Be Filler folosit.
Tratamentul poate fi repetat în siguranță, după ce efectele de umplere
s-au diminuat.

Acidul hialuronic este utilizat în mod curent pentru tratamentul
imperfecțiunilor feței. Prin reticulare se produce îngroșarea
numeroaselor molecule liniare de acid hialuronic cu creșterea
consecutivă a masei moleculare; structura devine tridimensională și
crește rezistența la atacurile enzimatice, crescând astfel persistența în
derm și țesutul subcutanat.
Procesul de reticulare, crucial pentru creșterea eficacității acidului
hialuronic, poate avea loc într-o varietate de moduri și, prin urmare,
cu rezultate diferite, în funcție de metoda utilizată pentru reticulare.
Be Filler fine

Be Filler medium

Be Filler plus

BeFiller beneficiază de un proces exclusiv de producție și purificare,
ESTERI FYL Technology, astfel încât se evită orice risc posibil de
reziduuri libere ale moleculei reticulate, care ar putea interfera întrun fel cu comportamentul acesteia.
Toate aceste elemente produc extraordinare efecte pozitive asupra
purității materialului de umplere, sporind în mod semnificativ
performanța și siguranța acestuia, cu acoperirea eficientă a ridurilor
și imperfecțiunilor pielii pentru o perioadă mai lungă de timp.

DE CE SĂ ALEGEȚI BE FILLER:
Este foarte bine tolerat, pentru că este înalt purificat și practic lipsit de endotoxine și alte
substanțe toxice libere
Efectul este vizibil imediat, de la prima aplicare
Are lungă durabilitate în țesuturi datorită modului inovativ de reticulare
Are aplicare simplă, dar eficientă

MATERIA PRIMĂ ATENT SELECTATĂ: Acidul hialuronic selectat este foarte stabil, produs
prin metodologie de sinteză bazată pe biofermentația unei tulpini microbiene de origine
biotehnologică, nepatogenă pentru oameni.
Nu se utilizează materii prime de origine animală, iar utilizarea solvenților organici a fost
eliminată din toate etapele de producție.

PROCES INOVATIV DE PRODUCȚIE: sistemul de producție dezvoltat pentru Be Filler garantează

sterilitatea fillerului prin preparare complet aseptică, evitând astfel procesul de degradare
termică, tipic sterilizării termice convenționale (care se realizează abia în finalul procesului de
producție). Se garantează astfel stabilitate mai mare cu păstrarea caracteristicilor chimico-fizice
ale substanței active și durabilitate mai mare în timp a efectului tratamentului.

GARANȚIA SIGURANȚEI: Înalta purificare, concentrațiile
foarte scăzute de acizi nucleici și proteine, rata de
endotoxine bacteriene 0,5 EU / ml (mult sub limitele cerute
de Farmacopeea Europeană pentru produsele injectabile)
reduc la minim eventualele reacții de hipersensibilitate.

IMPURITĂȚI REZIDUALE
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Agentul de reticulare utilizat reduce în mod suplimentar
toxicitatea Be Filler, comparativ cu alte substanțe de
umplere care utilizează alți agenți de reticulare.
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STUDII CLINICE

BeFiller fine
BeFiller medium
BeFiller plus
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Parametrii considerați au fost ameliorarea
aspectului ridurilor faciale, creșterea hidratării
pielii și durabilitatea în timp a efectelor
tratamentului.

Vizita 1 (T0)

Vizita 2 (T3)
Vizita 3 (T6)
SĂPTĂMÂNA

Vizita 4 (T10)

BeFiller fine

HIDRATARE

BeFiller medium
BeFiller plus
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Sesiunile de tratament au fost spațiate la
intervale de 3 săptămâni, iar evaluarea a
evidențiat următoarele rezultate: după 2
luni și jumătate de tratament, s-a observat o
ameliorare aspectului ridurilor de 83% și o
creștere de 75% a hidratării pielii, așa cum este
evidențiat în graficele alăturate.

Produs B

AMELIORAREA ASPECTULUI RIDURILOR

% DE AMELIORARE

Rezultatele unui studiu clinic de urmărire
realizat de 10 specialiști (dermatologi, chirurgi
plasticieni și specialiști în medicina estetică) cu
95 de pacienți (femei, vârsta medie: 50 ani)
timp de un an, confirmă eficacitatea excelentă
a diferitelor tipuri de produse Be Filler.
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3 CONCENTRAȚII

fine

Ridurile fine de expresie

medium

plus

Ridurile de adâncime medie

Ridurile profunde

Conturarea buzelor

Augmentarea volumului buzelor

Volumul buzelor

Augmentarea volumului în
zona zigomatică
Remodelarea conturului facial

Concentrație

20 mg/ml

25 mg/ml

30 mg/ml

Derm mediu, submucoasa labială

Derm profund

Profund în hipoderm sau supraperiostal

6/8 luni

6/8 luni

6/8 luni

6.00 - 7.00

6.00 - 7.00

6.00 - 7.00

Masa moleculară

2.400.000- 4.000.000 Da

2.400.000- 4.000.000 Da

2.400.000- 4.000.000 Da

Endotoxină totală

0.5 EU/ml

0.5 EU/ml

0.5 EU/ml

1 seringă de 1ml

1 seringă de 1ml

1 seringă de 1ml

27G ½

27G ½

27G ½

5 - 25°C

5 - 25°C

5 - 25°C

BF1010

BF1020

BF1030

Zona de injectare
Durata
pH

Condiționare
Ac
Temperatura de păstrare
Cod produs

Într-o cutie Be Filler sunt prezente:
• 1 seringă din sticlă preumplută care conține produsul, gradată, de 1 ml, cu
atașament Luer Lock + suport din plastic alb pentru a utiliza seringa cu o mai
mare ușurință în manevrare.
• 2 ace sterile de unică folosință 27G 1/2 “.
• 1 card care va fi transmis pacientului la sfârșitul tratamentului.
Cardul trebuie să conțină informații utile: numele și prenumele pacientului,
data efectuării tratamentul și data programată a controlului.
Blisterul conține 2 etichete autocolante de certificare: una va fi atașată la fișa
medicală a pacientului, iar cealaltă va fi aplicată pe
card pentru a certifica
dispozitivul medical folosit.
• instrucțiuni de utilizare.
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Frunte
Be Filler medium, plus

Șanțuri lacrimale, zona palpebrală
Be Filler fine, medium
Liniile fine, regiunea temporală
Be Filler fine, medium

Punte nazală
Be Filler medium, plus

Zona superioară a obrazului
Be Filler fine, medium
Șanțuri naso-labiale,
liniile surâsului
Be Filler medium, plus

Zona inferioară a obrazului
Be Filler fine, medium, plus

Linii de marionetă
Be Filler medium, plus

Ridicarea buzelor, augmentare
Be Filler medium, plus
Regiunea mandibulară,
maxilară, mentonieră
Be Filler medium, plus

Cazuri clinice
Cazul 1		

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂ

ÎNAINTE

DUPĂ

Cazul 2		

Cazul 3

INSTRUMENTE DE MARKETING

Cod. BF1052

Roll Up
Cod. BF1050

Cursuri Be Filler
Cursurile Be Filler oferă participanților cunoștințele necesare
pentru a efectua cu succes și în condiții de siguranță, tratamente
estetice faciale cu substanțe de umplere resorbabile, pe zonele
anatomice aflate în competența lor.
Cursurile sunt concepute special pentru medicii dentiști și
se compun dintr-o primă parte teoretică, urmată de sesiune
practică.

Diplome de participare la cursuri

Pentru mai multe informații, vizitați zona special destinată cursurilor
pe website-ul www.befiller.com

Be Filler Video Training
Be Filler a creat un program exclusiv de Video Training, ce pune
la dispoziție o colecție de filme dedicate situațiilor specifice, cu
ilustrarea celor mai bune tehnici de injectare intradermică.
Videoclipurile conțin ilustrații detaliate ale anatomiei faciale
și dezvoltă cu claritate modalitățile specifice de intervenție și
tratament.
Pentru mai multe informații, vizitați zona special destinată cursurilor
pe website-ul www.befiller.com
Câteva exemple din colecția de videoclipuri
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