
Δύο τεχνολογίες  
που συμπληρώνουν 
η μία την άλλη

1/1.000 – 1/10.000: Πρήξιμο. 1/10.000 – 1/50.000: Αιμάτωμα, αποχρωματισμός, ερύθημα, μόλυνση, φλεγμονή, ισχαιμία/ νέκρωση, άλγος/ ευαισθησία, 
βλατίδες/ οζίδια. 1/50.000 – 1/100.000: Υπερευαισθησία, σκλήρυνση, νευρολογικά συμπτώματα όπως παραισθήσεις, κνησμός, με βραχεία διάρκεια. 
<1/100.000: Απόστημα, ακμή, αγγειονευρωτικό οίδημα (οίδημα του Quincke), ατροφία/ ουλή, πομφόλυγες, τριχοειδικά προβλήματα, όπως τηλεαγγειεκτασίες, 
δερματίτιδα, μετατόπιση του ενθέματος, συρίγγιο, κοκκίωμα, εξανθήματα, επανενεργοποίηση έρπητος, κνίδωση, προβλήματα στην όραση.

Restylane® Ιατρικές Συσκευές τάξης ΙΙΙ, CE 0344. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε ένα από τα προϊόντα.

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala Σουηδίας. Διανέμονται από την Galderma-Q-Med, Tour Europlaza. 20, Avenue André Prothin. La Défense 4. 
92927 LA DEFENSE CEDEX. Δεν είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο Άρθρο L. 165-1 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/2018 

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς: RES/003/07/2018 - 18/07/GaldermaQM/PM/003

Restylane, NASHA and OBT are trademarks owned by Nestlé Skin Health S.A. 20-21029-01

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.  
Απευθυνθείτε στην Lancy καλώντας στο +30 211 4117006.

NASHA™ OBT™

NASHA™ OBT™

Βιβλιογραφία
1. Data on File, MA-33939
2. Data on File, MA-34675
3. Data on File, MA-33947
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Εμπορία Φαρμακευτικών & Ιατρικών Ειδών
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OBT™*  Εναρμονίζει το περίγραμμα  
και αποκαθιστά τον όγκο

Εύπλαστα gel υαλουρονικού οξέος με απαλή υφή  
και διαφορετικά επίπεδα σταθεροποίησης (cross-linking)1

•  Εναρμονίζει το περίγραμμα και αποκαθιστά τον όγκο  
του upper lower face

NASHA™* Ανόρθωση και ακρίβεια
Μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί τις φυσικές συνδέσεις  
του υαλουρονικού οξέος για τη δημιουργία gel με σφικτή υφή  
και μοναδικές ιδιότητες σταθεροποίησης (cross-linking)2

•  Αποκαθιστά και ανορθώνει  • Εναρμονίζει

•  Σέβεται τις εκφράσεις
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• Τα εύπλαστα gel OBT™ ποικίλλουν:
 -  από πιο σταθερά (ασθενές xStrain και αυξημένο G’) για υποστήριξη  

της εναρμόνισης του περιγράμματος σε λεπτά δέρματα με εκλεπτυσμένα 
χαρακτηριστικά

 -  έως εύπλαστα (αυξημένο xStrain και ασθενές G’) για αποκατάσταση  
όγκου αλλά με σεβασμό προς την κινητικότητα των εκφράσεων  
και διόρθωση του όγκου2,3

•  Τα σταθερά gel NASHA™ (ασθενές xStrain και αυξημένο G’) έχουν σχεδιασθεί 
για την αναδόμηση του προσώπου, τον επανασχεδιασμό του περιγράμματος  
αλλά και την ανόρθωση με ακρίβεια σε παχιά έως λεπτά δέρματα

Η σειρά προϊόντων Restylane®  
από το πιο σταθερό στο πιο εύπλαστο

OBT™...
...σχεδιασμένη για ομοιόμορφη αναδόμηση  
των ιστών, με σεβασμό στις εκφράσεις

NASHA™...
...σχεδιασμένη για στοχευμένη αναδόμηση των ιστών,4  
για μεγαλύτερη ακρίβεια και ανόρθωση

* OBT: Optimal Balance Technology=Τεχνολογία Βέλτιστης Ισορροπίας
** NASHA: Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid=Μη ζωικής προέλευσης σταθεροποιημένο υαλουρονικό οξύ

***  Να μην εφαρμόζεται στις κάτω περικογχικές περιοχές που παρουσιάζουν προϋπάρχοντες μαύρους κύκλους  
στα κάτω βλέφαρα, έχουν ευαίσθητο δέρμα ή προϋπάρχουσα τάση για εμφάνιση οιδήματος.

•  Για τις δυναμικές ζώνες οι οποίες χρειάζονται  
μέτρια στήριξη των ιστών3

•  Για τις ζώνες του προσώπου οι οποίες χρειάζονται 
έντονη ανόρθωση και ισχυρή αντίσταση  
στην παραμόρφωση

Διόρθωση των επιφανειακών ρυτίδων:
• περικογχικά
• περιστοματικά

Αύξηση όγκου:
• κροτάφων
• γραμμής των δακρύων
• ζυγωματικών

Διόρθωση έντονων ρυτίδων:
• ρινοχειλικών αυλάκων
• λύπης ή μαριονέτας 

Αύξηση όγκου:
• ζυγωματικών
• οβάλ προσώπου

Διόρθωση ρυτίδων:
• ρινοχειλικών αυλάκων
• λύπης ή μαριονέτας

Διόρθωση όγκου:
• άκρων των φρυδιών
• μαύρων κύκλων***

Διόρθωση έντονων ρυτίδων:
• ρινοχειλικών αυλάκων
• λύπης ή μαριονέτας 

Αύξηση όγκου:
• ζυγωματικών
• μύτης
• οβάλ προσώπου
• πηγουνιού

Διόρθωση μέτριων ρυτίδων:
• μετώπου
• ποδιού της χήνας
• ζυγωματικών
• ρινοχειλικών αυλάκων
• περιστοματικά
• λύπης ή μαριονέτας


