
Bruksanvisning

Sammensetning:
Svært kryssbundet natriumhyaluronat 23 mg/ml. Fosfatbuffer pH 6,8-7,4 qs, natriumklorid.

Beskrivelse:
Produktet er et sterilt, biologisk nedbrytbart, viskoelastisk, transparent, isotonisk og homogenisert injiserbart gelimplantat. Produk-
tet består av kryssbundet hyaluronsyre (HA) avledet fra bakterier av arten Streptococcus equi som er beriket til en konsentrasjon på 
23 mg/ml i en fysiologisk buffer. Hver pakning inneholder en ferdigfylt sprøyte med 1,0 ml løsning, to sterile engangsnåler med 
størrelse 27G ½“ og bruksanvisning. På bunnen av pakken er to etiketter med varenummeret til produktet. For 
å sikre sporbarheten bør en av disse etikettene limes inn i pasientdokumentasjonen og den andre utleveres til pasienten.

Indikasjoner:
Produktet er en viskoelastisk løsning for å korrigere dypere linjer og rynker, skape eller gjenopprette ansiktsvolum og remodellere 
ansiktskonturer. Indikasjonen er indikert for injeksjon i dypere dermis eller i subcutis. Den brukes til kosmetiske formål, men kan 
også anvendes for medisinsk-rekonstruktiv bruk i behandlingen av f.els. lipatrofier i ansiktet, skjemmende arr eller morfologiske 
asymmetrier.

Kontraindikasjoner:
Produktet må ikke brukes av:
– Pasienter med tendenser til hypertrofiske arr eller keloider eller som har pigmentarforstyrrelser | – Pasienter med autoimmun 
sykdom eller immunterapi | – Pasienter med kjent overfølsomhet overfor hyaluronsyre | – Pasienter som allerede er implantert med 
permanente fyllstoffer i regionen som skal behandles | – Gravide eller ammende | – Pasienter under 18 år.
Pasienter som behandles med antikoagulantia eller antiplateletmidler (f.eks. acetylsalisylsyre) bør konsultere fastlegen før behand-
ling med produktet. Produktet må ikke brukes i områder med hudsykdommer, inflammatoriske og/eller smittsomme prosesser 
(f.eks. akne, herpes ...). Produktet bør ikke brukes sammen med laserterapi, kjemisk peeling, dermabrasjon eller mesoterapi.

Forholdsregler:
Dette produktet bør kun brukes av leger som har gjennomgått spesialopplæring i injeksjonsteknikker for volumgjenoppretting i 
ansiktet. Følsom hud kan forhåndsbehandles med lokalbedøvelse i form av et plaster eller en krem. Etter bruk kastes sprøyten, det 
ubrukte produktet og nålen i en spesialbeholder.

Bivirkninger:
Legen må informere pasienten om mulige umiddelbare eller forsinkede bivirkninger og/eller intoleranser som kan være forbundet 
med implantasjonen av produktet. Følgende hendelser og reaksjoner er observert ved bruk av produktet eller lignende produkter:
Abscess, angioødem, bakterielle infeksjoner, knute- eller strengdannelse, blødning, blåmerker, forbrenning, misfarging 
(pigmentforstyrrelse), ubehag, ødem, erytem, størkning, granulomer, hematom, herpesreaktivering, overfølsomhet, hevelse 
på implantasjonsstedet, synlighet av implantatet, indurasjon, betennelse, irritasjon, kløe, livedoide tegninger etter utilsiktet 
arteriell embolisering, kinnødem, migrasjon, nekrose på grunn av vaskulær skade, noduler (inflammatorisk og ikke-inflamma-
torisk), nummenhet, smerte, parestesi, synlighet på punkteringsstedet, rødhet, retinalarterieokklusjon, arr, skleromyøst ødem 
(generalisert), hevelse, telangiektasi, overfølsomhet, vaskulitis, vasospasme, vasovagal reaksjon under injeksjon, synstap på grunn 
av retinalarterieokklusjon.
I sjeldne tilfeller har okklusjon av andre mykvevfyllstoffer i glabellus og nesevingen resultert i okklusjon av retinalarterier. I sjeldne 
tilfeller kan reaktivering av herpesvirus fremkalles ved direkte skade på nervefibre med nålen eller ved vevsmanipulering og in-
flammatoriske reaksjoner etter påfyllingsinjeksjon. Økt forekomst av lokale bivirkninger ved disseksjon av det subepidermale nivået 
ved vifteformet innsetting av nålen. For overfladisk implantering av fyllstoffet eller ujevn fordeling av injisert produkt, kan resultere 
i synlige, bleke noduler i huden. Det må derfor tas hensyn til disse mulige komplikasjoner. Hvis det oppstår inflammatoriske 
reaksjoner i mer enn en uke eller andre sekundære effekter, må pasienten informere legen så snart som mulig. Legen må behandle 
disse bivirkningene på adekvat vis. Andre bivirkninger som oppstår i forbindelse med injeksjon av produktet må rapporteres til 
distributøren og/eller produsenten.

Dosering:
Produktet skal injiseres i ikke-betent, desinfisert, frisk hud. Teknikken som brukes er avgjørende for suksessen av behandlingen. Bruk 
27G ½“-nålen som følger med sprøyten og injiser langsomt med riktig injeksjonsteknikk. Injiser små mengder i to eller flere økter i 
stedet for store mengder i en økt. Mengden som skal injiseres er 
avhengig av korrigering av fold eller fordypning. Etter injeksjonen kan legen fordele produktet jevnt med lett massasje. Pasienten 
må forbli på kontoret i flere minutter etter injeksjonen, slik at eventuell bleking av vevet på grunn av arteriell okklusjon kan 
detekteres.

Advarsel:
Kontroller utløpsdatoen og at sprøyten er intakt før bruk. Ikke bruk sprøyter med åpnet hette eller der hetten har glidd inn i beskyt-
telsesemballasjen. Ikke bruk andre nåler eller sprøyter enn de som leveres av produsenten. Ikke manipuler eller bøy nålen. Bruk ikke 
om igjen. Kvaliteten og steriliteten er kun garantert for sprøyter i originalemballasjen. Gjentatt bruk representerer en risiko for infeks-
jon for pasienter og brukere. Hvis 27G ½“-nålen er tett, må du ikke øke trykket på sprøytekolben, men avbryte injeksjonen og bytte 
nål. Det finnes ingen kliniske data (effekt, toleranse) tilgjengelig ved bruk av produktet i områder som allerede er behandlet med et 
annet Filler-produkt. Ikke injiser i blodkar, ben, sener, leddbånd, nerver eller muskler. Ikke injiser periorbitalt (inkludert poser under 
øynene, øvre periorbita og øyelokk), i glabella og nesebor. Ikke injiser produktet i nevus. Ikke overkorriger. Pasienter bør instrueres 
om ikke å bruke sminke inntil 12 timer etter injeksjon og unngå langvarig eksponering for sollys, UV, badstue og dampbad i en uke 
etter injeksjon. For å unngå potensiell risiko for migrering av produktet, må pasienten pålegges ikke å massere behandlingsstedene 
i flere dager etter injeksjonen. Det er en inkompatibilitet mellom natriumhyaluronat og kvaternære ammoniumforbindelser som 
f.eks. benzalkoniumkloridløsninger. Av den grunn bør ikke produktet komme i kontakt med disse stoffene eller med medisinske 
kirurgiske instrumenter som har hatt kontakt med disse stoffene.

Lagring:
Produktet må oppbevares tørt og beskyttet mot lys, varme og frost ved 2-25 °C/ 36–77 °F i originalemballasjen. Håndter forsiktig.
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Bruksanvisning

Sammensetning:
Tverrbundet natriumhyaluronat 23 mg/ml. Fosfatbuffer pH 6,8-7,4 qs, natriumklorid.

Beskrivelse:
Produktet er et sterilt, biologisk nedbrytbart, viskoelastisk, transparent, isotonisk og homogenisert injiserbart gelimplantat. Pro-
duktet består av kryssbundet hyaluronsyre (HA) avledet fra bakterier av arten Streptococcus equi som er beriket til en konsentrasjon 
på 23 mg/ml i en fysiologisk buffer. Hver pakning inneholder en ferdigfylt sprøyte med 1,0 ml løsning, to sterile engangsnåler i 
størrelse 27G ½“ og bruksanvisning. På bunnen av pakken er to etiketter med varenummeret til produktet. For å sikre sporbarheten 
bør en av disse etikettene limes inn i pasientdokumentasjonen og den andre utleveres til pasienten.

Indikasjoner:
Produktet er en viskoelastisk løsning for korrigering av moderate til kraftige ansiktsrynker og -linjer, samt for påfyll av leppevolumet. 
Det er intendert for injeksjon i midterste til dypeste dermis. Det brukes for kosmetiske formål, men kan også brukes 
for medisinske rekonstruktive formål ved behandling av f.eks. lipatrofier i ansiktet, skjemmende arr eller morfologiske asymmetrier.

Kontraindikasjoner:
Produktet må ikke brukes av:
– Pasienter med tendenser til hypertrofiske arr eller keloider eller som har pigmentarforstyrrelser | – Pasienter med autoimmun 
sykdom eller immunterapi | – Pasienter med kjent overfølsomhet overfor hyaluronsyre | – Pasienter som allerede er implantert med 
permanente fyllstoffer i regionen som skal behandles | – Gravide eller ammende | – Pasienter under 18 år.
Pasienter som behandles med antikoagulantia eller antiplateletmidler (f.eks. acetylsalisylsyre) bør konsultere fastlegen før behand-
ling med produktet. Produktet må ikke brukes i områder med hudsykdommer, inflammatoriske og/eller smittsomme prosesser 
(f.eks. akne, herpes ...). Produktet bør ikke brukes sammen med laserterapi, kjemisk peeling, dermabrasjon eller mesoterapi.

Forholdsregler:
Dette produktet bør bare brukes av leger som har gjennomgått spesialopplæring i injeksjonsteknikken for utligning av rynker. 
Følsom hud kan forhåndsbehandles med lokalbedøvelse i form av et plaster eller en krem. Etter bruk kastes sprøyten, det ubrukte 
produktet og nålen i en spesialbeholder.

Bivirkninger:
Legen må informere pasienten om mulige umiddelbare eller forsinkede bivirkninger og/eller intoleranser som kan være forbundet 
med implantasjonen av produktet. Følgende hendelser og reaksjoner er observert ved bruk av produktet eller lignende produkter: 
Abscess, angioødem, bakterielle infeksjoner, knute- eller strengdannelse, blødning, blåmerker, forbrenning, misfarging 
(pigmentforstyrrelse), ubehag, ødem, erytem, størkning, granulomer, hematom, herpesreaktivering, overfølsomhet, hevelse 
på implantasjonsstedet, synlighet av implantatet, indurasjon, betennelse, irritasjon, kløe, livedoide tegninger etter utilsiktet 
arteriell embolisering, kinnødem, migrasjon, nekrose på grunn av vaskulær skade, noduler (inflammatorisk og ikke-inflamma-
torisk), nummenhet, smerte, parestesi, synlighet på punkteringsstedet, rødhet, retinalarterieokklusjon, arr, skleromyøst ødem 
(generalisert), hevelse, telangiektasi, overfølsomhet, vaskulitis, vasospasme, vasovagal reaksjon under injeksjon, synstap på grunn 
av retinalarterieokklusjon.
I sjeldne tilfeller har okklusjon av andre mykvevfyllstoffer i glabellus og nesevingen resultert i okklusjon av retinalarterier. I sjeldne 
tilfeller kan reaktivering av herpesvirus fremkalles ved direkte skade på nervefibre med nålen eller ved vevsmanipulering og in-
flammatoriske reaksjoner etter påfyllingsinjeksjon. Økt forekomst av lokale bivirkninger ved disseksjon av det subepidermale nivået 
ved vifteformet innsetting av nålen. For overfladisk implantering av fyllstoffet eller ujevn fordeling av injisert produkt, kan resultere 
i synlige, bleke noduler i huden. Det må derfor tas hensyn til disse mulige komplikasjoner. Hvis det oppstår inflammatoriske 
reaksjoner i mer enn en uke eller andre sekundære effekter, må pasienten informere legen så snart som mulig. Legen må behandle 
disse bivirkningene på adekvat vis. Andre bivirkninger som oppstår i forbindelse med injeksjon av produktet må rapporteres til 
distributøren og/eller produsenten.

Dosering:
Produktet skal injiseres i ikke-betent, desinfisert, frisk hud. Teknikken som brukes er avgjørende for suksessen av behandlingen. Bruk 
27G ½“-nålen som følger med sprøyten og injiser langsomt med riktig injeksjonsteknikk. Injiser små mengder i to eller flere økter i 
stedet for store mengder i en økt. Mengden som skal injiseres avhenger av rynkene som skal korrigeres. Etter injeksjonen kan legen 
fordele produktet jevnt med lett massasje. Pasienten må forbli på kontoret i flere minutter etter injeksjonen, slik at eventuell bleking 
av vevet på grunn av arteriell okklusjon kan detekteres.

Advarsel:
Kontroller utløpsdatoen og at sprøyten er intakt før bruk. Ikke bruk sprøyter med åpnet hette eller der hetten har glidd inn i beskyt-
telsesemballasjen. Ikke bruk andre nåler eller sprøyter enn de som leveres av produsenten. Ikke manipuler eller bøy nålen. Bruk ikke 
om igjen. Kvaliteten og steriliteten er kun garantert for sprøyter i originalemballasjen. Gjentatt bruk representerer en risiko for infeks-
jon for pasienter og brukere. Hvis 27G ½“-nålen er tett, må du ikke øke trykket på sprøytekolben, men avbryte injeksjonen og bytte 
nål. Det finnes ingen kliniske data (effekt, toleranse) tilgjengelig ved bruk av produktet i områder som allerede er behandlet med et 
annet Filler-produkt. Ikke injiser i blodkar, ben, sener, leddbånd, nerver eller muskler. Ikke injiser periorbitalt (inkludert poser under 
øynene, øvre periorbita og øyelokk), i glabella og nesebor. Ikke injiser produktet i nevus. Ikke overkorriger. Pasienter bør instrueres 
om ikke å bruke sminke inntil 12 timer etter injeksjon og unngå langvarig eksponering for sollys, UV, badstue og dampbad i en uke 
etter injeksjon. For å unngå potensiell risiko for migrering av produktet, skal pasienten bli instruert 
i  ikke massere behandlingsstedene i flere dager etter injeksjonen. Det er en inkompatibilitet mellom natriumhyaluronat og 
kvaternære ammoniumforbindelser som f.eks. benzalkoniumkloridløsninger. Av den grunn bør ikke produktet komme i kontakt med 
disse stoffene eller med medisinske kirurgiske instrumenter som har hatt kontakt med disse stoffene.

Lagring:
Produktet må oppbevares tørt og beskyttet mot lys, varme og frost ved 2-25 °C/ 36–77 °F i originalemballasjen. Håndter forsiktig.
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06/2016

 r
e

fr
e

sh
2 

NO
Bruksanvisning

Sammensetning:
Natriumhyaluronat 18 mg/ml. Glycerol 20 mg/ml. Fosfat-citratbuffer pH 6,8-7,6 qs

Beskrivelse:
Produktet er et sterilt, biologisk nedbrytbart, viskoelastisk, transparent, isotonisk og homogenisert injiserbart gelimplantat. Produk-
tet består av natriumhyaluronat av ikke-animalsk opprinnelse fra bakterier av arten Streptococcus equi. Hver pakning inneholder en 
ferdigfylt sprøyte med 1,0 ml løsning, to sterile engangsnåler med størrelse 30G ½“ og bruksanvisning. På bunnen av pakken er to 
etiketter med varenummeret til produktet. For å sikre sporbarheten bør en av disse etikettene limes inn i pasientdokumentasjonen 
og den andre utleveres til pasienten.

Indikasjoner:
Produktet er en viskoelastisk løsning for etterfylling av aldringsrelatert tap av hyaluronsyre, forbedring av hydrering, tone og 
elastisitet i huden og etterfylling av mindre rynker som kråkeføtter, smilerynker eller røykerynker i munnområdet. Det er intendert 
for injeksjon i overflatevev i dermis, fortrinnsvis dypere.

Kontraindikasjoner:
Produktet må ikke brukes av:
– Pasienter med tendenser til hypertrofiske arr eller keloider eller som har pigmentarforstyrrelser | – Pasienter med autoimmun 
sykdom eller immunterapi | – Pasienter med kjent overfølsomhet overfor hyaluronsyre | – Pasienter som allerede er implantert med 
permanente fyllstoffer i regionen som skal behandles | – Gravide eller ammende | – Pasienter under 18 år. 
Pasienter som behandles med antikoagulantia eller antiplateletmidler (f.eks. acetylsalisylsyre) bør konsultere fastlegen før behand-
ling med produktet. Produktet må ikke brukes i områder med hudsykdommer, inflammatoriske og/eller smittsomme prosesser 
(f.eks. akne, herpes ...). Produktet bør ikke brukes i forbindelse med laserterapi, kjemisk peeling eller dermabrasjon.

Forholdsregler:
Dette produktet bør kun administreres av en lege som er kjent med intradermale injeksjoner for estetisk bruk. Følsom hud kan 
forhåndsbehandles med lokalbedøvelse i form av et plaster eller en krem. Etter bruk kastes sprøyten, det ubrukte produktet og nålen 
i en spesialbeholder.

Bivirkninger:
Legen må informere pasienten om mulige umiddelbare eller forsinkede bivirkninger og/eller intoleranser som kan være forbundet 
med implantasjonen av produktet. Følgende hendelser og reaksjoner er observert ved bruk av produktet eller lignende produkter:
– Blødning under og etter injeksjonen | – Ødem | – Erytem uten hevelse, som avtar innen en uke og i ekstreme tilfeller opptil 2 
måneder | – Overfølsomhet overfor natriumhyaluronat |  – Hematom | –  Herding eller knuter på injeksjonsstedet | –  Betennelse 
forbundet med kløe og ømhet i opptil en uke etter injeksjon | – Smerter ved injeksjonen | – Papules | - Hevelse av poser under 
øynene - Midlertidig smerte eller misfarging på injeksjonsstedet.

Pasienten skal informere legen så snart som mulig dersom inflammatoriske reaksjoner vedvarer i mer enn en uke, eller hvis andre 
bivirkninger utvikles. Legen må behandle disse bivirkningene på adekvat vis. Andre bivirkninger som oppstår i forbindelse med 
injeksjon av produktet må rapporteres til distributøren og/eller produsenten.

Dosering:
Produktet skal injiseres i ikke-betent, desinfisert, frisk hud. Teknikken som brukes er avgjørende for suksessen av behandlingen. Bruk 
30G ½“-nålen som følger med sprøyten og injiser langsomt med riktig injeksjonsteknikk. Det skal bemerkes at produktet tiltrekker 
seg vann og øker volumet på stedet. Injiseringen av større mengder i periorbitalområdet bør unngås. Mengden som skal injiseres 
avhenger av hudens tilstand og behov. Avhengig av hudtilstand kan den første behandlingen suppleres med en eller to ytterligere 
økter med intervaller på tre uker hver. Etter injeksjonen kan legen fordele produktet jevnt med lett massasje.

Advarsel:
Kontroller utløpsdatoen og at sprøyten er intakt før bruk. Ikke bruk sprøyter med åpnet hette eller der hetten har glidd inn i 
beskyttelsesemballasjen. Ikke bruk andre nåler eller sprøyter enn de som leveres av produsenten. Ikke manipuler eller bøy nålen. 
Bruk ikke om igjen. Kvaliteten og steriliteten er kun garantert for sprøyter i originalemballasjen. Gjentatt bruk representerer en risiko 
for infeksjon for pasienter og brukere. Hvis 30G ½“-nålen er tett, må du ikke øke trykket på sprøytekolben, men avbryte injeksjonen 
og bytte nål. Det finnes ingen kliniske data (effekt, toleranse) tilgjengelig ved bruk av produktet i områder som allerede er behandlet 
med et annet Filler-produkt. Ikke injiser i blodkar, ben, sener, leddbånd, nerver eller muskler. Ikke injiser produktet i nevus. Ikke 
bruk automatiske injeksjonssystemer for å injisere dette produktet. Pasienter bør instrueres om ikke å bruke sminke før 12 timer 
etter injeksjon og 
unngå langvarig eksponering for sollys, UV-stråling, badstue og dampbad i en uke etter injeksjonen. For å unngå potensiell risiko 
for migrering av produktet, må pasienten pålegges ikke å massere behandlingsstedene i flere dager etter injeksjonen. Det er en 
inkompatibilitet mellom natriumhyaluronat og kvaternære ammoniumforbindelser som f.eks. benzalkoniumkloridløsninger. Av den 
grunn bør ikke produktet komme i kontakt med disse stoffene eller med medisinske kirurgiske instrumenter som har hatt kontakt 
med disse stoffene.

Lagring:
Produktet må oppbevares tørt og beskyttet mot lys, varme og frost ved 2–25 °C/ 36–77 °F i originalemballasjen. Håndter forsiktig.
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Instruksjoner for korrekt håndtering av produktet: Forklaring av de internasjonale symbolene: 

Produsent av produktet:
ZFill refresh2 

ZFill contour2 
ZFill deep2 :

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
89231 Neu-Ulm
Germany
Tel.:+49 (0)731 9761-0
Fax:+49 (0)731 9761-118
www.zimmer-aesthetics.com

Produsent av nålen: TERUMO Europe N.V. 
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven 
Belgium
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Teisingo prietaiso naudojimo instrukcijos
Hold Luer-Lock-adapteren som vist i ❶.
For å fjerne hetten, vri ❷rundt og fjern den forsiktig ❸.
Med denne forholdsregelen unngår en dannelse av luftbobler. Hold sprøyten som vist i ❹.
Åpne den medfølgende nålen og sett nålen godt inn ❺ 
(bruk ikke en annen nål).
Drei nålen fast med klokken ❻.

LOT

STERILESTERILE

STERILE EO

Se bruksanvisning

Forsiktig

Holdbar til

Strekkode

Ikke bruk hvis emballasjen er skadet

Steril engangssprøyte

Steril engangsnål

Sterilisering med damp

Sterilisering med etylenoksid

Ikke for gjenbruk

Ikke steriliser igjen

Oppbevares tørt 

Holdes borte fra sollys 
 

 
Temperaturbegrensning

Inneholder ingen latex

 
 
Produsent

Needle

Prefilled Syringe
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