
Hyaluron Pen täyteainehoidot 
Mikä on Hyaluron Pen? 

Hyaluron Pen on kynän muotoinen työkalu, jonka sisäänrakennettu jousitus mahdollistaa voimakkaan paineen, jonka 

avulla täyteaine viedään ihon papillaaridermikseen. Tämä mahdollistaa täysin uudella tavalla täyteainehoitojen 

tekemisen ilman neuloja, injektiovapaasti. Ilmanpainetekniikkaa käyttävä laite laukaisee täyteaineen hyvin tarkasti, 

jolloin riski verisuonien tai hermojen vahingoittumiseen on olematon. Mikroskooppisen pieni aukko, joka ihoon 

tulee, kun täyteaine laukaistaan on tuplasti ohuempi kuin pistoshoidoissa käytettävä injektioneula, sekä aktiiviset 

ainesosat jakautuvat tasaisemmin verrattuna neulalla laitettaviin aineisiin. HyaluronPenillä pystytään tekemään 

huulten muotoilua ja syväkosteutusta, pinnallisten ja keskisyvien juonteiden täyttöä otsaan, nasolabiaaleihin ja 

marijonetteihin, huulten ympärys juonteiden täyttöä, syväkosteuttavaa hoitoa koko kasvoille, sekä leuan ja nenän 

muotoilua. Hoito on lähes kivuton. 

Hyaluronihappo 

Hyaluronihappo on luontaisesti ihossa ja kudoksissamme esiintyvä pitkäketjuinen sokerimolekyyli. Se on kosteuttava 

ja kosteutta sitova aine, jota on ihon kollageeniverkostossa. Se pystyy sitomaan vettä 1000-kertaisesti omaan 

kokoonsa nähden, joka tekee tästä aineesta ihanteellisen lisäämään ihoon volyymia ja syväkosteutusta. 

Hyaluronihappo auttaa ylläpitämään ehjää kollageeniverkostoa, joka on ensisijaisen tärkeä ihon veltostumisen 

ehkäisemisessä. Hyaluronihapon määrä vähenee ikääntyessä ja koska se on kollageeniverkoston väliaine, myös 

kollageeniverkosto löystyy tai jopa rikkoontuu. 

Käytämme Hyaluron Pen hoidossa saksalaista CE hyväksyttyä Hyalax Light -hyaluronihappoa. Täyteaineessa 

hyaluronihappoon on lisätty pysyvyyden lisäämiseksi BDDE yhdistettä. Se on valmistettu laboratoriossa 

fermetoimalla bakteeriviljelyn avulla, eikä se ole eläinperäinen. Hyalax täyteaineet ovat monofaasisia (ristiin 

sidottuja hyaluronihappoja) korkealaatuisia non permanent (ei pysyviä) täyteaineita. Täyteaineet ovat biohajoavia, 

eli ne poistuvat elimistöstämme vähitellen aineenvaihdunnan mukana. Täyteainehoidot ovat sarjahoitoja mikäli 

lopputulos halutaan ylläpitää, käsittelyn vaikutus pysyy noin 4-8kk riippuen elintavoista ja aineenvaihdunnasta. 

Huulten muotoilu täyteaineella 

Hyaluron Pen hoidolla voidaan muotoilla luonnollisen näköiset täyteläiset huulet. Huuliin voidaan lisätä kevyesti 

volyymia ja täyteläisyyttä, syväkosteuttaa, korjata epäsymmetriaa tai ne voidaan muotoilla merkittävästikin. 

Lopputuloksesta tulee luonnollinen pehmeän täyteaineen ansiosta. Käsittely tehdään aina asiakkaan toivomalla 

tavalla, huulten luonnollinen koko ja muoto huomioiden. 

Juonteiden täyttö täyteaineella 

Hyaluron Pen hoidon avulla voidaan täyttää pinnallisia ja keskisyviä juonteita, kuten esimerkiksi kevyitä 

ilmejuonteita, nasolabia ja leuan alueen juonteita sekä sibelius- ja otsaryppyjä. Juonteiden täyttö ja tasoitus 

hyaluronihapolla tekee ihosta sileämmän, kosteutetumman, täyteläisemmän ja pehmeämmän. Säännöllisesti 

käytettynä (noin 8-12 kuukauden välein) hyaluronihappo täyteainehoidolla pystyy ylläpitämään ihon nuorekasta 

volyymia. Koska HyaluronPen-laitteella täyteaine voidaan viedä vain papillaaridermikseen, emme voi käyttää hyvin 

paksuja ja muotoilevia aineita laitteessa, tästä johtuen erittäin syviä juonteita ja lihaksiston toiminnasta johtuvia 

ilmeryppyjä ei voida tällä laitteella hoitaa. 

 

 

 

 

 

 



Biorevitalisaatio/ syväkosteuttava ja uudistava hoito 

Biorevitalisaatio on tehokas syväkosteuttava hyaluronihappohoito ihon kuivuuteen ja ikääntymistä vastaan. 

Menetelmä sopii kaikille ihotyypeille. Iho sisältää luonnostaan hyaluronihappoa, jonka tuotanto ikääntyessä 

kuitenkin vähenee. Hyaluronin vähenemisestä kertovat mm. rypyt, juonteet ja veltostunut iho. Hoito sopii myös 

nuoremmalle iholle kosteuttamaan ja parantamaan ihon väriä ja sävyä. 

Biorevitalisaatiossa käytetään vain siihen tarkoitettuja tuotteita, jotka ovat myös laboratoriossa valmistettuja niin 

kuin täyteaineetkin. Hoidossa käytämme Hyalax Revitalize Skin hyaluronihappo ja glyseroli yhdistelmää. 

Revitalisaatioaine sisältää sitomatonta hyaluronihappoa ja glyserolia, jotka tukee ihon elvyttämistä stimuloimalla 

ihon uudistumista ja kollageenisynteesiä sekä kosteuttavat ja sitovat kosteutta ihoon erittäin tehokkaasti.  

Biorevitalisaatio hoidossa Hyaluron Pen työkalun avulla viedään pieniä määriä hyaluronihappoa ja glyserolia eri 

puolille kasvoja. Hoito uudistaa ja silottaa ihoa ja nostaa kosteuden tasoa ihossa. Hoito ennalta ehkäisee 

kollageeniverkoston veltostumista, kiinteyttää ihoa, palauttaa ihon joustavuuden, parantaa ihon väriä ja sävyä, 

tasoittaa juonteita, tekee ihon nuoremman ja raikkaamman näköiseksi sekä suojaa ihoa sisältäpäin vapailta 

radikaaleilta. 

Ennen hoitoa 

2-3 päivää ennen hoitoa on hyvä välttää Omega rasvahappojen, kipulääkkeiden sekä alkoholin käyttöä. Älä saavu 

hoitoon sairaana (esim. flunssa, kuume yms.). Vältä kahvia ja muita kofeiinipitoisia tuotteita 2h ennen 

toimenpidettä. Jos sinulla on ollut herpes, on esilääkitys aloitettava ennen toimenpidettä. Aktiivisessa tilassa oleva 

herpes on este hoidolle. 

Ennen hoitoa keskustellaan tarpeistasi, halutusta lopputuloksesta, mahdollisista haittavaikutuksista ja käydään läpi 

toimenpiteen kulku sekä jälkihoito-ohjeet. Keskustelun pohjalta tehdään hoitosuunnitelma, tutustutaan valittuun 

aineeseen sekä otetaan ennen-kuvat. 

Hoidon jälkeen 

• Älä koske, hiero tai painele hoidettua aluetta hoidon jälkeen 6 tuntiin. 

• Vältä saunaa, solariumia, aurinkoa, uintia tai hikoilua 2 päivää hoidon jälkeen. 

• Älä laita meikkiä tai muita kemikaaleja samana päivänä hoidetulle alueelle. 

Toimenpiteen jälkeen muista juoda riittävästi vettä. Jos elimistö on kovin kuiva, hyaluronihappo ei pysty sitomaan 

itseensä nestettä, niin paljon mitä se pystyisi ja tällöin täyteaine ei pääse maksimaaliseen tehoonsa. 

Noudata annettuja neuvoja. Toipuminen on yksilöllistä, mutta turvotus, arkuus ja mustelmat häviävät yleensä 

muutamassa päivässä. Joskus turvotus voi kestää jopa viikon. Huulten turvotessa, huulissa voi näkyä pientä 

epäsymmetriaa. Tulos heti hoidon jälkeen ja hoitoa seuraavina päivinä ei ole lopullinen. Täyteaine asettuu ihoon 

noin kahdessa viikossa, joten lopputulosta voidaan arvioida noin kahden viikon kuluttua täyteainehoidosta. 

Haluttu lopputulos saavutetaan usein hoitoa aloittaessa 1-3 käyntikerralla. Ylläpito tehdään kerran tai kaksi 

vuodessa. 

Hoidon jälkeen hoidetulla alueella saattaa esiintyä seuraavia ohimeneviä sivuvaikutuksia, jotka ovat tavallisia 

täyteainehoitojen jälkeen: 

• lievää punoitusta 

• mustelmia 

• turvotusta 

• aristusta 

• kutinaa 

• kihelmöintiä 



Esteet Hyaluron Pen hoidolle: 

• Raskaus ja imetys 

• Aktiivinen herpes 

• Ihosairaudet 

• Akuutti tai krooninen tulehdustila hoitoalueella 

• Keloidi (arpien liikakasvu)     

• Verenkiertohäiriöt 

• Hoitoalueella implantti/pysyvä täyteaine 

• Anafylaktinen reaktio 

• Aspiriini lääkitys 

• Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys 

• Epilepsia, mikäli ei tasapainossa 

• Äskettäin tehty laserhoito hoitoalueella 

• Alaikäisyys (alle 18-vuotta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


