
Aiheuttaako hoito haittavaikutuksia?
Pistokset voivat aiheuttaa reaktioita, esimerkiksi 
pistoskohdan punoitusta, turvotusta, kipua, kuti-
naa, värimuutoksia tai aristusta. Ne häviävät yleen-
sä itsestään 1–2 päivän kuluessa pistoksesta. 

Kauanko Radiesse-hoidon vaikutus säilyy?
Tulokset vaihtelevat potilaskohtaisesti iästä, ihotyy-
pistä, elämäntavoista, aineenvaihdunnasta ja hoi-
dettavasta alueesta riippuen. Yleisesti ottaen hoi-
don vaikutus säilyy useimmilla potilailla yli vuoden 
ajan.

Voiko Radiesse-hoitoa käyttää yhdessä 
muiden valmisteiden kanssa?
Radiesse-hoitoa ei suositella, jos alueelle on pistet-
ty aiemmin pysyvää täyteainetta. Kerro lääkärillesi, 
jos olet saanut tällaista hoitoa. 

Tuntuuko Radiesse ihon läpi?
Aine tuntuu todennäköisesti hetken aikaa hoidon 
jälkeen. Ajan mittaan se sulautuu täysin kudoksiin 
eikä enää tunnu ihon läpi. 

Mistä saan lisätietoa Radiesse-hoidosta?
Keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Lisätietoja 
löydät myös osoitteesta www.radiesse.fi tai  
www.melon.fi.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, elastiisuus ja vah-
vuus ovat kollageenin ansiota. Ikääntymisen myötä 
ihon luonnollinen kollageeni hajoaa ja kudosten 
täyteläisyys ja kimmoisuus vähenevät. Kasvoihin 
muodostuu ryppyjä ja juonteita, iho veltostuu ja sen 
nuorekkuus ja raikkaus häviävät, olipa ihotyyppi tai 
perimä mikä tahansa. 

Yksittäisten ryppyjen hoito ei läheskään aina rii-
tä palauttamaan kasvojen raikkautta ja nuorek-
kuutta, vaan ilmeen nuorentaminen vaatii todellista 
täyteläisyyttä. 

 
RADIESSE™  
KOLMIVAIKUTTEINEN, KOHOTTAVA HOITO

Ruiskutettavan RADIESSE™ - hoidon kalsium-
mikropartikkelit ja geeli kohottavat piirteitä heti 
ja piilottavat siten ikääntymisen merkkejä. Lisäksi 
RADIESSE™ muodostaa ihon alle ainutlaatuisen 
tukirakenteen, joka edistää elimistön omaa kol-
lageenimuodostusta. Prosessi jatkuu useiden 
kuukau sien ajan, joten RADIESSE™ -hoidon välitön 
vaikutus myös säilyy pitkään. 

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnol-
lisen näköiset tulokset säilyvät useimmilla potilailla 
yli vuoden ajan. Hoitotulokset ovat kuitenkin aina 
yksilöllisiä. 

Onko Radiesse asianmukaisesti tutkittu ja 
hyväksytty?
Kyllä. EU:n viranomaiset myönsivät Radiesse-
valmisteelle myyntiluvan vuonna 2004. Valmiste on 
saanut CE-merkinnän, joka osoittaa, että se täyttää 
EU:n turvallisuusvaatimukset. Myös Yhdysvaltojen 
elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi Radiesse-
valmisteelle myyntiluvan vuonna 2006.

Miten hoito toteutetaan?
Lääkäri kertoo sinulle saatavilla olevista hoitovaihto-
ehdoista, ja päätätte yhdessä, mikä hoito sopii si-
nulle parhaiten. Yksi hoitokerta kestää yleensä noin 
30 minuuttia. Vaikutus tulee esiin välittömästi pis-
toksen jälkeen.

Vaikuttaako muiden lääkkeiden käyttö?
Jos käytät muita lääkkeitä, kerro niistä lääkärille en-
nen hoitoa. Tämä koskee myös itsehoitolääkkeitä.
Lääkäri neuvoo sinua tilanteen mukaan. 

TURVALLINEN HOITO

Ryppyjä silottava RADIESSE™ on Yhdysvaltain 
elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymä 
ihon alle laitettava täyteaine kasvojen keskisy-
vien tai syvien ryppyjen ja juonteiden tasoit-
tamiseen. 

Euroopassa RADIESSE™-täyteaineelle on 
myönnetty CE-merkintä plastiikkakirurgian ja 
korjaavan kirurgian toimenpiteisiin. 

Radiesse™ on laajasti tutkittu tuote: yli 200 
kliinistä tutkimusta.

Vuoden 2004 jälkeen on käytetty yli kuusi mil-
joonaa RADIESSE™-pakkausta.
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Fibroblasti ElastiinikuidutKollgeenikuidut

1. Radiessen® täyttävä vaikutus korjaa rypyt ja  
juonteet välittömästi.

2. Radiesse® stimuloi ihosolujen uudistumista 
ja  uuden kollageenin ja elastiinin 
muodostumista  – iho vahvistuu sisältäpäin. 

3. Ihon uudistunut rakenne näkyy ulospäin   
kasvojen ihon silottumisena ja   
kiinteytymisenä.



Maahantuoja: 

Melon Oy
Hatanpään valtatie 48 
33900 TAMPERE 
010 423 7222
 
melon@melon.fi	 	
www.melon.fi

Lisätietoja Radiessesta  
www.radiesse.fi	tai	www.melon.fi

Merz Aesthetics -logo on Merz Pharma GmbH & Co. KGaA  
-yhtiön tavaramerkki.
RADIESSE on Merz Aesthetics, Inc -yhtiön rekisteröity  
tavaramerkki.
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RADIESSE™ Lifting Filler 
Täyteaine kohotukseen ja  

piirteiden silottamiseen

RADIESSE™ - monipuolinen täyteaine

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN 
MUOTOILUUN

Posket

Nasolabiaalijuonteet

Marionettijuonteet

Leukalinja

Leuka

Nasolabiaalijuonteet

Poskipäät

Leuan alueen muotoilu

Geelimatriisi Geelimatriisi

Geelimatriisi

Kolmoisvaikutus

Kalsiummikro- 
partikkelit

Pitkäkestoiset  
vaikutukset

Turvallisuus Lukuisat tutkimukset 
turvallisuuden takana

Useimmilla potilailla vaikutukset 
kestävät vuoden tai yli

Helppo injektiohoito, jolla 
välittömät vaikutukset

Täyttää, kohottaa & muotoilee, 
uudistaa ihoa

Aktivoi kollageenin 
tuotantoa


