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Anti-aging systemet för hud i alla åldrar



Den nya ZFill produktsortimentet

Endast högsta kvalitet förtjänar ditt förtroende.
 Den renaste hyaluronsyra av icke-animaliskt ursprung ligger till 
grund för den nya ZFill generationen från Zimmer 
MedizinSysteme. Produkten produktlinje omfattar tre 
injicerbara fyllmedel som täcker hela spektrumet av ansikts 
föryngring och volym augmentation.

Beprövad kvalitet från produkter som tillverkas i Europa
De tre hyaluronsyrafyllmedel i ZFill produktsortimentet 
tillverkas enligt strikta europeiska kvalitetsstandarder och 
säkerhets. De uppfyller ISO 9001,
ISO 13485 och GMP (Good Manufacturing Practice) standarder 
och riktlinjer. Toxikologiska och biokompatibilitet tester 
genomförs i enlighet med ISO 10993-serien av standarder.



100% biologiskt nedbrytbart.
Gelerna är extremt stabila på grund av en 
innovativ, flerstegstillverkningsprocess. Detta 
fördröjer kroppens egna nedbrytningsprocesser, 
vilket garanterar en långvarig effekt.
En föryngring effekt syns omedelbart
 efter det hyaluronsyrabehandling. ZFill vitaliserar 
åldrande hud på ett sätt som varar. Det 
kompenserar åldersrelaterad förlust av 
hyaluronsyra och systematiskt återfuktar dermis.

för naturlig hyaluronsyra behandling 

ZFill refresh²
Mesotherapy för naturlig föryngring

ZFill contour²
För ett ungdomligt utseende och perfekt 
läppar.
ZFill deep²
Gel för måttliga och djupa rynkor.



Zimmer MedizinSysteme – en pålitlig partner i din framgång
Genom att välja ZFill du väljer du att köpa en produkt som levereras av 
Zimmer MedizinSysteme, en av de mest kända medicintekniska 
produkterna som tillverkas.
Dessutom kan du dra nytta över fyrtio års erfarenhet och kompetens inom 
området för medicinska deviceses, enastående service och bra kundsupport. 

ZFill  – de högsta kvalitetsprodukter för optimalt resultat

• Hyaluronsyran fyllmedel i ZFill serien är extremt homogena
och smidig, vilket innebär att de kan injiceras lätt, jämnt och exakt.

• ZFill är mycket trögflytande, så att den penetrerar vävnader mycket väl.

Detta garanterar en smidig övergång och naturligt utseende skönhet.•
Den kosmetisk effekt är uppenbart och omedelbart efter behandling,
varar i flera månader.



naturlig skönhet
i harmoni med naturen

En bra känsla. För dig och dina patienter.
• ZFill är allergen-fria och tolereras mycket bra.
• En grundlig rengöringsprocedur, avlägsnande syre och sterilisering av

hyaluronsyra förhindrar biverkningar.
• ZFill produkter tillverkas i Europa och uppfyller höga europeiska standarder.

De är ett resultat av pågående forskning.
• De enastående flödesegenskaper ZFill implantat betyder

att de kan administreras med tunna kanyler.

Säkerhet och komfort
• Steril glasspruta
• Speciellt utformade kolvstång
• Ergonomiskt fingerstöd (roterar 360 °)
• Stabilitet och god kontroll under hela behandlingen



Högsta renhet 
          för maximal säkerhet 



1. Grunden för ZFill är ren hyaluronsyra av 
icke-animaliskt ursprung som erhållits 
från Biofer-förandet. En särskild process 
används först för att noggrannt inriktning 
av molekylkedjorna.

2. Tvärbindning: BDDE tillsätts för att 
bygga tvärbindningar mellan 
hyaluronsyrakedjor. Detta skapar en 
mycket tät, tre-dimensionell matris, 
vilket gör gelén mer stabil och förmågan 
att motstå  nedbrytningsprocesser i 
huden. - Det är därför effekterna av ZFill 
contour² och ZFill deep² pågå så länge.

3. Produkten homogeniseras sedan.
Gelen är nu viskös och också mycket 
mjuk och elastisk - perfekt för jämn, 
kontrollerad injektion genom tunna 
kanyler.

4. Detta följs av en komplex 
rengöringsprocedur. Alla överflödiga - 
och skadliga ämnen (obunden BDDE, 
proteiner och endotoxiner) avlägsnas 
omsorgsfullt. Resultatet-mycket hög 
renhet, klart över de strikta kraven i EU-
direktivet medicintekniska produkter.

5. Gelén sedan har dess syre avlägsnas, 
vilket resulterar i ännu högre 
stabilitet och en mycket längre 
hållbarhet.

6. I det sista steget fylls gel 
injektionssprutor och steriliseras i en 
ångautoklav.

7. Varje enskild spruta genomgår sedan 
en visuell inspektion för att se till att 
den är fri från partiklar. Varje ZFill sats
släpps först efter nödvändiga 
produktions- och säkerhetstesterna har 
utförts i enlighet med de senaste 
europeiska normer.

Kvalitet för bestående effekter 



Z Hela sortimentet:
optimala resultat med tre olika 
produkter
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Behandlingsområden 

Ansikte

Hals

Halskant

Handryggar 

Överarmar

2  
ZFill refresh²
för mesotherapy i ansiktet, halsen, halsen, ryggen på händerna och 
överarmarna
Gelén är tillverkad av högkoncentrerad hyaluronsyra och glycerin, en 
naturlig fuktighetskräm. Denna icke-tvärbundna, biologiskt effektiv 
hyaluronsyra, berikad med ytterligare beståndsdel, ger huden fukt en 
varaktig uppsving. Det återställer hyaluronsyra som huden förlorar 
naturligt med åldern. Samtidigt, glycerin fällor vatten och återfuktar huden 
under ett antal månader. Som ett resultat blir det mer tonad och synliga 
tecken på åldrande minskar.

Egenskaper: En transparent gel som är steril, viskoelastiska, isoton 
och biologiskt nedbrytbart. 

Effekten varar i: Tre behandlingar rekommenderas under de första 2 
månaderna och effekten varar i 3 till 4 månader efter det.

Z Fill refresh² för naturlig 
föryngring och vitalisering av 
huden.

18 mg / ml

Glycerin

sterile

7,0

~ 150.000 mPa·s

1 ml

Hyaluronat 

Koncentration 

Stabilisator Sterilitet

pH

Dynamisk viskositet 

Innehåller kanyl

30G ½
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Treatment areas 

Brow lines

Glabella lines

Periorbital wrinkles

Nasolabial lines

Marionette lines

Lip volume 
and lip contours

ZFill contour²  
för ett ungdomligt utseende och perfekt läppar 

Av implantatet tillverkade av tvärbunden hyaluronsyra jämnar ut SuperFi-
siella till måttliga och mindre djupa linjer i ansiktet. De fyller på 
fuktdeppåer och föryngra huden genom att ge långvarig fukt. Du kan också 
använda Z Fill contour² att betona konturen av Vermilion gräns eller för att 
förstora volymen av röda läppvävnad, vilket resulterar i mer harmoniska 
och attraktiva läppar.
Egenskaper: steril, isoton och biologiskt nedbrytbar, viskoelastiska, 
helt transparent och färglös, homogeniseras och monofasisk

Effekten varar i: 6 – 9 månader

Z Fill contour² håller ansikte 
och läppar naturligt vacker i 
månader

2  

23 mg / ml

BDDE

Tvärbunden hyaluronsyra 

Koncentration

Tvärbindande

Sterilitet steril

7,0

~ 500.000 mPa·s

1 ml

pH

Dynamisk viskositet 

Innehåller kanyl

27G ½
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Behandlingsområden 

Kinder

Nasolabiala linjer 

Marionette linjer

Haka

Infallna områden i ansiktet

ZFill deep²  
Implantat för djup behandling

Kraftigt tvärbunden hyaluronsyra återställer fukt och elasticitet till trött hud. 
ZFill deep² är lämplig för att korrigera måttliga till djupa linjer, rynkor och 
insjunkna hudområden. Det är också perfekt för att förbättra ansiktskonturer 
och öka volymen. På grund av deras enastående viskoelastiska egenskaper, 
kan implantatet injiceras genom en tunn nål med lätthet och precision.
Den kosmetisk effekt är omedelbar och varar i upp till ett år.

Egenskaper: monophasic, steril, isoton och biologiskt nedbrytbar, 
viskoelastiska, klar och homogeniseras

Effekten varar i: 8 – 12 månader 

Z Fill contour² keeps the face and
lips naturally beautiful for months

Cross-linked hyaluronic acid 

Concentration 23 mg / ml

Cross-linker BDDE

Sterility sterile

pH 7,0

Dynamic viscosity ~ 500.000 mPa·s

Contents 1 ml

Needle 27G ½

2  

Z Fill deep² ger ny fyllighet 
och mer volym

Höggradigt tvärbunden hyaluronsyra 

HA-koncentrationen 23 mg / ml

BDDETvärbindande 

Sterilitet steril

7,0pH

Dynamisk viskositet 

Innehåller kanyl

~ 1.000.000 mPa·s 1 ml

27G ½



ZFill: För perfekta konturer.

Pannan linjer ("bekymmersrynkor")

ZFill contour², ZFill refresh²

Glabella linjer ("rynkiga pann linjer")

ZFill contour², ZFill refresh²

Periorbital linjer ("kråksparkar")

ZFill contour², ZFill refresh²

Insjunkna kinder
ZFill deep²

Nasolabiala linjer

ZFill contour²

Marionette linjer runt ögonen 

rhytidesZFill contour², ZFill refresh², ZFill deep² Nacke, 

hals, handryggar, överarmar

ZFill refresh²

ZFill contour², ZFill refresh² 

Läppar

ZFill contour², ZFill refresh², ZFill deep² 
Perioral linjer (för rökare eller läppstift 

linjer)





Använda Cryo 6 Derma kalluft maskin vid 
behandling fyllmedel
Kyla huden till ca 10-15 ° C under några sekunder 
innan du ger injektionen för att producera ett 
smärtstillande effekt.  Injicera Z Fill försiktigt men 
snabbt in i huden och massera det behandlade området 
för att fördela produkten jämnt och förhindra 
biverkningar.
Även utan ett bedövningsmedel, upplever patienter  
betydligt mindre smärta och tolererar behandlingen 
mycket bättre. En kort period av efterkylning 
förhindrar också fula svullnad och rodnad. Dina 
patienter bör använda den mimetiska muskulaturen så 
lite som möjligt  upp till två timmar. Detta hjälper 
implantatet integreras i den omgivande cellkluster.



Praktiskt taget smärtfritt 
förfarand

Fördelar för läkare och patienter:
• Din patient behöver inte genomgå en

anestesi
• Du kan börja arbeta omedelbart, utan att invänta

 den anestetiska effekten
• Det finns inga oönskade interaktioner mellan

olika substanser injiceras

Dr. Steinert studieutan kalluft med kall luft

Studier visar att Cryo 6 Derma minskar smärta i samband med 
ansiktsbehandlingar betydligt

skala av smärta känsla
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Diagram "minskad smärtkänslighet" 
BTX, fyllmedel och kirurgi

ansikte BTX ansikte Filler ansikte OP



Zimmer  
MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Germany
Tel. +49. 7 31. 97 61-291
Fax +49. 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.com

Produkt ZFill re-
fresh2

hyaluronsyragel 

ZFill contour2

hyaluronsyra syra 
gel-implantat

ZFill deep2

hyaluronsyra syra 
gel-implantat

Behandlingsalternativ Mesotherapy, 
varaktig hydratisering 
och vitalisering

Korrigering av ytliga 
och djupa linjer i 
ansiktet, läppkonturer 
och läppvolymen

Korrigering av djupa 
linjer och rynkor, 
sjunkna hudområden, 
ansiktskonturer och 
ökad volym

Områden som skall 
behandlas

Ansikte, hals, hals, 
handryggar, 
överarmar

Panna linjer, glabella 
linjer, periorbitalt 
rynkor, nasolabiala 
linjer, periorbitala 
rhytides, marionettlinjer, 
läppvolym och 
läppkonturer

Kinder, nasolabiala 
linjer, marionette 
linjer, haka,
sjunkna ansiktet 
områden

18 mg/ml 23 mg/ml 23 mg/ml

Glycerin BDDE BDDE

+ ++

2,5 mio. daltons 2,5 mio. daltons 3 mio. daltons

Hyaluronsyra 

koncentration

Stabilisator/tvärbindning 

Grad av tvärbindning -

Molekylvikt Injection 

djup Övre dermis Mellan dermis Undre dermis

Effekten varar i 3 - 4 månader efter 
3 tbehandlingar 
under de första två 
månaderna

6 – 9 månader 8 – 12 månader

Förpackning 1 x 1 ml 1 x 1 ml 1 x 1 ml

Kanyl 2 x 30G ½ 2 x 27G ½ 2 x 27G ½
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Marknadsföringsmaterial

Anti-aging systemet 
för hud i alla åldrar




