
*حقن التعبئة ) الفيلر (
الجلد لملئ  عبارة عن مواد مرنة تحقن تحت 
الخدود الغائرة والتجاعيد العميقة والسطحية و 
ذلك  شباب  الستعادة  جادة  محاولة  في  الشفاه 

الوجه...
تندرج أنواع الفيلر تحت قسمين رئيسيين: 

أ ـ مواد يذيبها الجسم .. وبالتالي تعتبر مؤقتة 
ما  ونوعاً  شهور   9 إلى   3 من  لمدة  تستمر 

أعراضها الجانبية أقل. 
ب ـ مواد ال يذيبها الجسم وبالتالي تعتبر دائمة 
لم  لذا  محتمله  أضرارا  األكثر  وهي  )مجازاً( 

تعد تستخدم اآلن.
حمض  امانا  و  شيوعا  االنواع  أكثر  من 

 ) Hyaluronic acid( الهياليرونيك
- أحدثت هذه المادة ثورة تقنية في الفيلر. 

- هي ماده ينتجها الجسم و يقوم بتكسيرها بعد 
فتره.

كخطي   ( العميقة  للتجاعيد  ممتاز  خيار   -
الشفاه  ولملء  الفم  حول  وتجاعيد   ) االبتسامه 

والخدود. 
- حاصل على اعتراف منظمة الدواء والغذاء 

.) FDA ( األمريكية

*المشاكل المحتملة : 
- نادرة الحدوث . 

- أعراض تحسسية . 
ينتج  وقد  مؤقت...  وانتفاخ  واحمرار  ألم   -
بعض  وينصح  اإلبر  مكان  زرقاء  كدمات 
األطباء بإيقاف األسبرين وغيرها من مسيالت 

الدم وفيتامين E لتجنب زيادة سيولة الدم. 
- عدم تناسق بين الجهتين . 

- تكون حبيبات أو تكتالت تحت الجلد وغالباً 
مؤقتة. 

- تحرك الفيلر من مكان إلى مكان آخر. 
ويعتمد حدوثها على طريقة الحقن وعلى نوعية 

وجودة الفيلر. 
التوصية لمن أراد أن يقدم على استخدام حقن 
التعبئة أو الفيلرز هي أن يسأل األسئلة التالية: 

1ـ هل النتائج دائمة أو مؤقتة ؟ 
2ـ ما هي األعراض الجانبية المتوقعة ؟

3ـ هل المادة المستخدمة حاصلة على اعتراف 
منظمة الدواء والغذاء األمريكية ؟

4ـ ما خبرة الطبيب في استخدام هذه الحقن ؟
- تظل المشكلة األبرز في الفيلر   هي إنها ال 
تدوم طويالً وال يزال أملنا أن نحصل على فيلر 

آمن وسهل االستخدام ويدوم فترة طويلة ..
 

*تعليمات هامة في أول 24 ساعة بعد الحقن:
1- تجنب وضع مساحيق التجميل ) المكياج (.

2- تجنب المشروبات الساخنة ) في حالة تعبئة 
الشفاه (.
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