
Bruksanvisning

Sammansättning:
Kraftigt korslänkat natriumhyaluronat 23 mg/ml. Fosfatbuffert pH 6,8–7,4 q.s., natriumklorid.

Beskrivning:
Enheten är ett sterilt, biologiskt nedbrytningsbart, viskoelastiskt, genomskinligt, transparent, isotont och homogeniserat injicerbart 
gelimplantat. Enheten består av korslänkad hyaluronsyra (HA), erhållen från bakterien Streptococcus equi, formulerad till en 
koncentration av 23 mg/ml i fysiologisk buffert. Varje kartong innehåller en förfylld spruta med 1,0 ml lösning, två sterila kanyler för 
engångsbruk på 27 G ½ tum samt en bruksanvisning. Två etiketter som visar batchnumret ligger längst ned i kartongen. En av dessa 
etiketter ska sättas fast på patientjournalen och den andra ska överlämnas till patienten för spårbarhet.

Indikationer:
Enheten är en viskoelastisk lösning, avsedd att korrigera djupare rynkor och veck, öka eller återställa volym i ansiktet och 
remodellera ansiktskonturerna. Den är indicerad för injektion i djupa dermis eller subcutis. Den används för kosmetiska ändamål, 
men enheten kan också användas för medicinsk rekonstruktion för behandling av exempelvis facial lipoatrofi, missprydande ärr 
eller morfologisk assymetri.

Exklusionskriterier:
Enheten får inte användas på:
– patienter med benägenhet för att utveckla hypertrofa ärr, som har pigmentrubbningar eller som är känsliga för keloidbildning 
| – patienter med autoimmun sjukdom i anamnesen eller som får immunterapi | – patienter som har känd överkänslighet för 
hyaluronsyra | – patienter som tidigare fått permanenta fillers i det område som ska behandlas | – gravida eller ammande kvinnor 
| – patienter under 18 år.
Antikoagulerade patienter eller patienter som får trombocytaggregationshämmare (t.ex. acetylsalicylsyra) ska inte behandlas med 
enheten utan att man först rådgör med deras läkare. Enheten får inte användas i områden med pågående kutana inflammatoriska 
och/eller infektiösa processer (t.ex. acne, herpes...). Enheten får inte användas i samband med laserbehandling, kemisk peeling, 
dermabrasion eller mesoterapi.

Försiktighetsanvisningar:
Enheten får endast användas av läkare som fått specifik utbildning i injektionsteknik för att återställa volym i ansiktet. Känslig hud 
kan förbehandlas med lokalbedövningsplåster eller salva. Kassera sprutan, produktrester och kanylen i en specialbehållare efter 
användningen. 

Oönskade biverkningar:
Läkaren måste informera patienten om att det finns potentiella biverkningar och/eller inkompatibiliteter förknippade med implan-
tering av denna enhet. Dessa kan uppträda omedelbart eller kan bli fördröjda. Följande händelser och reaktioner har observerats för 
enheten eller liknande produkter:
abscess, angioödem, bakteriella infektioner, klump-/knölbildning, blödning, blåmärken, brännskador, missfärgning (dispig-
mentering), obehag, ödem, erytem, stram/hård hud, granulom, hematom, herpesåteraktivering, överkänslighet, massa på 
implantationsstället, implantatsynlighet, induration, inflammation, irritation, klåda, livedo efter oavsiktlig arteriell embolisering, 
malarödem, migration, nekros på grund av kärlskada, noduler (inflammatoriska och icke-inflammatoriska), domning, smärta, 
parestesi, stickmärken, rodnad, ocklusion av arteria retinalis, sarkoidosärr, skleromyxödem (generaliserat), svullnad, telangiektasi, 
ömhet, vaskulit, kärlspasm, vasovagal reaktion under injektionen, synförlust på grund av ocklusion av arteria retinalis.
Injektioner av andra mjukvävnadsfillers i glabellaområdet och vid nasala alae har orsakat retinal artärocklusion i mycket sällsynta 
fall. Återaktivering av herpesvirus kan framkallas i sällsynta fall på grund av att kanylen orsakar direkt skada på neuronala axoner, 
eller till följd av vävnadsmanipulering och inflammatorisk reaktion efter injektion av fillern. Dissektion av subepidermis genom 
solfjädersformade rörelser med kanylen kan öka incidensen av lokala biverkningar. Alltför ytlig placering av fillern eller ojämn 
fördelning av den injicerade produkten kan leda till synliga, bleka knölar i huden. Det är därför viktigt att beakta dessa potentiella 
komplikationer. Patienterna måste snarast möjligt informera sin läkare om eventuella inflammatoriska reaktioner som kvarstår i över 
en vecka samt eventuella andra sekundära effekter som inträffat. Läkaren ska behandla dessa biverkningar på lämpligt sätt. Alla 
andra oönskade biverkningar som förknippas med injektionen av enheten måste rapporteras till återförsäljaren eller tillverkaren.

Användningsmetoder:
Enheten måste injiceras i frisk desinficerad hud som inte är inflammerad. Tekniken som används är viktig för att behandlingen ska 
lyckas. Använd den kanyl på 27 G ½ tum som medföljer sprutan och injicera långsamt med lämplig injektionsteknik. Injicera små 
volymer vid två eller flera tillfällen istället för en stor volym vid ett enda behandlingstillfälle. Hur stor mängd som ska injiceras 
beror på vilka rynkor eller veck som ska korrigeras. Efter injektionen kan läkaren massera lätt för att fördela produkten enhetligt. Låt 
patienten stanna på mottagningen flera minuter efter injektionen för att detektera blanchning orsakad av arteriella ocklusioner.

Varningar:
Kontrollera sprutans integritet och utgångsdatum före användning. Använd inte en spruta där skyddsförpackningen öppnats eller 
spetsskyddet rubbats i förpackningen. Använd inte någon annan kanyl eller spruta än den som har levererats av tillverkaren. Undvik 
att manipulera/böja kanylen. Återanvänd inte sprutan. Kvaliteten och steriliteten kan endast garanteras för en spruta i originalför-
packningen. Återanvändning av produkten utgör en potentiell infektionsrisk för patienter eller användare. Om sprutan på 27 G ½ 
tum är blockerad ska trycket på kolven inte ökas utan injektionen ska avbrytas och kanylen bytas ut. Det finns inte några tillgängliga 
kliniska data (verkan, tolerans) för injektion av enheten i områden som redan har behandlats med någon annan utfyllnadsprodukt. 
Injicera inte i blodkärl, ben, senor, ligament, nerver eller muskler. Injicera inte i det periorbitala området (inklusive tårdiket, övre 
ögonhålan och ögonlocken), glabella och nasala alae. Injicera inte enheten i nevi. Överkorrigera inte. Patienten ska instrueras att 
inte applicera makeup på 12 timmar efter injektionen samt att undvika långvarig exponering för solljus och UV-ljus, bastubad eller 
turkisk ångbastu i en vecka efter injektionen. För att undvika risken för att produkten rubbas ska patienten instrueras om att inte 
massera behandlingsstället under några dagar efter injektionen. Inkompatibiliteter finns mellan natriumhyaluronat och kvarternära 
ammoniaksammansättningar som exempelvis benzalkoniumkloridlösningar. Därför ska produkten aldrig placeras i kontakt med 
sådana substanser eller med medicinsk-kirurgiska instrument som har varit i kontakt med dessa substanser.

Förvaring:
Enheten ska förvaras vid 2–25 °C/36–77 °F på en torr plats i originalförpackningen och skyddas mot ljus, värme och frost. Hanteras 
med varsamhet.
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Bruksanvisning
Sammansättning:
Korslänkat natriumhyaluronat 23 mg/ml. Fosfatbuffert pH 6,8–7,4 q.s., natriumklorid.

Beskrivning:
Enheten är ett sterilt, biologiskt nedbrytningsbart, viskoelastiskt, genomskinligt, transparent, isotont och homogeniserat injicerbart 
gelimplantat. Enheten består av korslänkad hyaluronsyra (HA), erhållen från bakterien Streptococcus equi, formulerad till en 
koncentration av 23 mg/ml i fysiologisk buffert. Varje kartong innehåller en förfylld spruta med 1,0 ml lösning, två sterila kanyler för 
engångsbruk på 27 G ½ tum samt en bruksanvisning. Två etiketter som visar batchnumret ligger längst ned i kartongen. En av dessa 
etiketter ska sättas fast på patientjournalen och den andra ska överlämnas till patienten för spårbarhet.

Indikationer:
Enheten är en viskoelastisk lösning avsedd för att korrigera måttliga till kraftiga rynkor och veck i ansiktet samt för att öka läppvoly-
men. Den är indicerad för att injiceras i medeldjup till djup dermis. Den används för kosmetiska ändamål, men enheten kan också 
användas för medicinsk rekonstruktion för behandling av exempelvis facial lipoatrofi, missprydande ärr eller morfologisk assymetri.

Exklusionskriterier:
Enheten får inte användas på:
– patienter med benägenhet för att utveckla hypertrofa ärr, som har pigmentrubbningar eller som är känsliga för keloidbildning 
| – patienter med autoimmun sjukdom i anamnesen eller som får immunterapi | – patienter som har känd överkänslighet för 
hyaluronsyra | – patienter som tidigare fått permanenta fillers i det område som ska behandlas | – gravida eller ammande kvinnor 
| – patienter under 18 år.
Antikoagulerade patienter eller patienter som får trombocytaggregationshämmare (t.ex. acetylsalicylsyra) ska inte behandlas med 
enheten utan att man först rådgör med deras läkare. Enheten får inte användas i områden med pågående kutana inflammatoriska 
och/eller infektiösa processer (t.ex. acne, herpes...). Enheten får inte användas i samband med laserbehandling, kemisk peeling, 
dermabrasion eller mesoterapi.

Försiktighetsanvisningar:
Denna enhet får endast användas av läkare som fått specifik utbildning i injektionsteknik för utfyllnad av rynkor. Känslig hud 
kan förbehandlas med lokalbedövningsplåster eller salva. Kassera sprutan, produktrester och kanylen i en specialbehållare efter 
användningen.

Oönskade biverkningar:
Läkaren måste informera patienten om att det finns potentiella biverkningar och/eller inkompatibiliteter förknippade med implan-
tering av denna enhet. Dessa kan uppträda omedelbart eller kan bli fördröjda. Följande händelser och reaktioner har observerats för 
enheten eller liknande produkter:
abscess, angioödem, bakteriella infektioner, klump-/knölbildning, blödning, blåmärken, brännskador, missfärgning (dispig-
mentering), obehag, ödem, erytem, stram/hård hud, granulom, hematom, herpesåteraktivering, överkänslighet, massa på 
implantationsstället, implantatsynlighet, induration, inflammation, irritation, klåda, livedo efter oavsiktlig arteriell embolisering, 
malarödem, migration, nekros på grund av kärlskada, noduler (inflammatoriska och icke-inflammatoriska), domning, smärta, 
parestesi, stickmärken, rodnad, ocklusion av arteria retinalis, sarkoidosärr, skleromyxödem (generaliserat), svullnad, telangiektasi, 
ömhet, vaskulit, kärlspasm, vasovagal reaktion under injektionen, synförlust på grund av ocklusion av arteria retinalis.
Injektioner av andra mjukvävnadsfillers i glabellaområdet och vid nasala alae har orsakat retinal artärocklusion i mycket sällsynta 
fall. Återaktivering av herpesvirus kan framkallas i sällsynta fall på grund av att kanylen orsakar direkt skada på neuronala axoner, 
eller till följd av vävnadsmanipulering och inflammatorisk reaktion efter injektion av fillern. Dissektion av subepidermis genom 
solfjädersformade rörelser med kanylen kan öka incidensen av lokala biverkningar. Alltför ytlig placering av fillern eller ojämn 
fördelning av den injicerade produkten kan leda till synliga, bleka knölar i huden. Det är därför viktigt att beakta dessa potentiella 
komplikationer. Patienterna måste snarast möjligt informera sin läkare om eventuella inflammatoriska reaktioner som kvarstår i över 
en vecka samt eventuella andra sekundära effekter som inträffat. Läkaren ska behandla dessa biverkningar på lämpligt sätt. Alla 
andra oönskade biverkningar som förknippas med injektionen av enheten måste rapporteras till återförsäljaren eller tillverkaren.

Användningsmetoder:
Enheten måste injiceras i frisk desinficerad hud som inte är inflammerad. Tekniken som används är viktig för att behandlingen ska 
lyckas. Använd den kanyl på 27 G ½ tum som medföljer sprutan och injicera långsamt med lämplig injektionsteknik. Injicera små 
volymer vid två eller flera tillfällen istället för en stor volym vid ett enda behandlingstillfälle. Hur stor mängd som ska injiceras 
beror på vilka rynkor som ska korrigeras. Efter injektionen kan läkaren massera lätt för att fördela produkten enhetligt. Låt patienten 
stanna på mottagningen flera minuter efter injektionen för att detektera blanchning orsakad av arteriella ocklusioner.

Varningar:
Kontrollera sprutans integritet och utgångsdatum före användning. Använd inte en spruta där skyddsförpackningen öppnats eller 
spetsskyddet rubbats i förpackningen. Använd inte någon annan kanyl eller spruta än den som har levererats av tillverkaren. Undvik 
att manipulera/böja kanylen. Återanvänd inte sprutan. Kvaliteten och steriliteten kan endast garanteras för en spruta i originalför-
packningen. Återanvändning av produkten utgör en potentiell infektionsrisk för patienter eller användare. Om sprutan på 27 G ½ 
tum är blockerad ska trycket på kolven inte ökas utan injektionen ska avbrytas och kanylen bytas ut. Det finns inte några tillgängliga 
kliniska data (verkan, tolerans) för injektion av enheten i områden som redan har behandlats med någon annan utfyllnadsprodukt. 
Injicera inte i blodkärl, ben, senor, ligament, nerver eller muskler. Injicera inte i det periorbitala området (inklusive tårdiket, övre 
ögonhålan och ögonlocken), glabella och nasala alae. Injicera inte enheten i nevi. Överkorrigera inte. Patienten ska instrueras att 
inte applicera makeup på 12 timmar efter injektionen samt att undvika långvarig exponering för solljus och UV-ljus, bastubad eller 
turkisk ångbastu i en vecka efter injektionen. För att undvika risken för att produkten rubbas ska patienten instrueras om att inte 
massera behandlingsstället under några dagar efter injektionen. Inkompatibiliteter finns mellan natriumhyaluronat och kvarternära 
ammoniaksammansättningar som exempelvis benzalkoniumkloridlösningar. Därför ska produkten aldrig placeras i kontakt med 
sådana substanser eller med medicinsk-kirurgiska instrument som har varit i kontakt med dessa substanser.

Förvaring:
Enheten ska förvaras vid 2–25 °C/36–77 °F på en torr plats i originalförpackningen och skyddas mot ljus, värme och frost. Hanteras 
med varsamhet.
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Bruksanvisning

Sammansättning:
Natriumhyaluronat 18 mg/ml. Glycerol 20 mg/ml. Fosfatcitratbuffert pH 6,8–7,6 qs

Beskrivning:
Enheten är ett sterilt, biologiskt nedbrytningsbart, viskoelastiskt, genomskinligt, transparent, isotont och homogeniserat injicerbart 
gelimplantat. Enheten består av icke-animaliskt natriumhyaluronat som erhållits från bakterien Streptococcus equi. Varje kartong 
innehåller en förfylld spruta med 1,0 ml lösning, två sterila kanyler för engångsbruk på 30 G ½ tum samt en bruksanvisning. Två 
etiketter som visar batchnumret ligger längst ned i kartongen. En av dessa etiketter ska sättas fast på patientjournalen och den 
andra ska överlämnas till patienten för spårbarhet.

Indikationer:
Enheten är en viskoelastisk lösning som används för att återställa hyaluronsyra som förlorats på grund av åldrande, för att förbättra 
hudens hydrering, ton och elasticitet och fungera som utfyllnad av tunna linjer, t.ex. smårynkor runt ögonen eller runt munnen. 
Medlet ska injiceras i ytlig hudvävnad, gärna djupare.

Exklusionskriterier:
Enheten får inte användas på:
– patienter med benägenhet för att utveckla hypertrofa ärr, som har pigmentrubbningar eller som är känsliga för keloidbildning 
| – patienter med autoimmun sjukdom i anamnesen eller som får immunterapi | – patienter som har känd överkänslighet för 
hyaluronsyra -patienter som tidigare fått permanenta fillers i det område som ska behandlas | – gravida eller ammande kvinnor 
| – patienter under 18 år.
Antikoagulerade patienter eller patienter som får trombocytaggregationshämmare (t.ex. acetylsalicylsyra) ska inte behandlas med 
enheten utan att man först rådgör med deras läkare. Enheten får inte användas i områden med pågående kutana inflammatoriska 
och/eller infektiösa processer (t.ex. acne, herpes...). Enheten får inte användas i samband med laserbehandling, kemisk peeling 
eller dermabrasion.

Försiktighetsanvisningar:
Enheten får endast administreras av läkare med god kännedom om intradermala injektioner för estetisk förbättring. Känslig hud 
kan förbehandlas med lokalbedövningsplåster eller salva. Kassera sprutan, produktrester och kanylen i en specialbehållare efter 
användningen.

Oönskade biverkningar:
Läkaren måste informera patienten om att det finns potentiella biverkningar och/eller inkompatibiliteter förknippade med implan-
tering av denna enhet. Dessa kan uppträda omedelbart eller kan bli fördröjda. Följande händelser och reaktioner har observerats för 
enheten eller liknande produkter:
– Blödning under och efter injektion | – Ödem | – Erytem utan svullnad som går över inom en vecka eller i extrema fall efter upp 
till 2 månader | – Överkänslighet mot natriumhyaluronat | – Hematom | – Indurationer eller noduli vid injektionsstället | – In-
flammation som kan sammanfalla med klåda och tryckkänslighet i upp till en vecka efter injektionen | – Smärta under injektionen 
| – Papler | – Svullnad under ögat | – Övergående smärta vid injektionsstället.
Patienterna måste informera sin läkare direkt om eventuella inflammatoriska reaktioner som kvarstår i mer än en vecka eller om 
någon annan sekundär effekt utvecklas. Läkaren ska behandla dessa biverkningar på lämpligt sätt. Alla andra oönskade biverkningar 
som förknippas med injektionen av enheten måste rapporteras till återförsäljaren eller tillverkaren.

Användningsmetoder:
Enheten måste injiceras i frisk desinficerad hud som inte är inflammerad. Tekniken som används är viktig för att behandlingen 
ska lyckas. Använd den kanyl på 30 G ½ tum som medföljer sprutan och injicera långsamt med lämplig injektionsteknik. Beakta 
att enheten drar till sig vatten och kommer att öka i volym på injektionsstället. Undvik att injicera stora volymer i det periorbitala 
området. Hur stor mängd som ska injiceras beror på hudens tillstånd och behov. Initial behandling kan kompletteras med ytterligare 
en eller två omgångar med tre veckors intervall mellan omgångarna, beroende på hudens tillstånd. Efter injektionen kan läkaren 
massera lätt för att fördela produkten enhetligt.

Varningar:
Kontrollera sprutans integritet och utgångsdatum före användning. Använd inte en spruta där skyddsförpackningen öppnats eller 
spetsskyddet rubbats i förpackningen. Använd inte någon annan kanyl eller spruta än den som har levererats av tillverkaren. Undvik 
att manipulera/böja kanylen. Återanvänd inte sprutan. Kvaliteten och steriliteten kan endast garanteras för en spruta i originalför-
packningen. Återanvändning av produkten utgör en potentiell infektionsrisk för patienter eller användare. Om sprutan på 30 G ½ 
tum är blockerad ska trycket på kolven inte ökas utan injektionen ska avbrytas och kanylen bytas ut. Det finns inte några tillgängliga 
kliniska data (verkan, tolerans) för injektion av enheten i områden som redan har behandlats med någon annan utfyllnadsprodukt. 
Injicera inte i blodkärl, ben, senor, ligament, nerver eller muskler. Injicera inte enheten i nevi. Använd inte ett automatiskt 
injektionssystem för att injicera denna produkt. Patienten ska instrueras att inte applicera makeup på 12 timmar efter injektionen 
samt att undvika långvarig exponering för solljus och UV-ljus, bastubad eller turkisk ångbastu i en vecka efter injektionen. För att 
undvika risken för att produkten rubbas ska patienten instrueras om att inte massera behandlingsstället under några dagar efter 
injektionen. Inkompatibiliteter finns mellan natriumhyaluronat och kvarternära ammoniaksammansättningar som exempelvis 
benzalkoniumkloridlösningar. Därför ska produkten aldrig placeras i kontakt med sådana substanser eller med medicinsk-kirurgiska 
instrument som har varit i kontakt med dessa substanser.

Förvaring:
Enheten ska förvaras vid 2–25 °C/ 36–77 °F på en torr plats i originalförpackningen och skyddas mot ljus, värme och frost. Hanteras 
med varsamhet.
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Instruktioner för korrekt hantering av enheten: Förklaring av internationella symboler: 

Tillverkare av
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

Tillverkare av kanylen: TERUMO Europe N.V. 
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven 
Belgium
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Instruktioner för korrekt hantering av enheten
Håll luerlock-adaptern på det sätt som visas i  ❶.
Avlägsna spetsskyddet genom att vrida ❷ och dra försiktigt i det ❸.
Om ovanstående instruktion följs förhindras bildandet av luftbubblor.
Håll sprutan på det sätt som visas i ❹.
OÖppna det slutna kanylhöljet och för in kanylen ordentligt ❺ 
(använd inte någon annan kanyl).
Dra åt kanylen ordentligt genom att vrida den medurs ❻.
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Används inte om förpackningen är skadad

Steril spruta för engångsbruk 

Steril kanyl för engångsbruk
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Steriliserad med etylenoxid
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Får ej omsteriliseras
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Skyddas mot solljus
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