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Skróty i symbole

Wykaz użytych skrótów i symboli:

Skróty medyczne 

 igła

 kaniula

 lepki (preparat HA)

CIRCLE miękki (preparat HA)

Ala punkt przyczepu skrzydeł nosa

AN apex nasi – koniuszek nosa

B‘  punkt skórny B na tkankach miękkich (największa 

wklęsłość bruzdy wargowo-bródkowej)

BDDE eter diglicydylowy 1,4-butanodiolu

C  punkt przejścia profilu skórnego bródki w profil szyi

Cm  columella nasi – kolumna nosa (zewnętrzna, miękka 

część przegrody nosa)

CPM kohezyjna zagęszczona struktura macierzy

DCLT technologia sieciowania krzyżowego

DN dorsum nasi – grzbiet nosa

G./gg gałąź/gałęzie

Gl  glabella (najbardziej wysunięty do przodu punkt czoła)

HA kwas hialuronowy

Li  labiale inferius (najbardziej wysunięty punkt wargi 

dolnej)

Ls  labiale superius (najbardziej wysunięty punkt wargi 

górnej)

M./Mm. mięsień/mięśnie

Me‘  menton (punkt skórny położony najbardziej ku dołowi 

na krzywiźnie bródki)

N‘  nasion (punkt skórny położony w najgłębszym 

zagłębieniu nosowo-czołowym)

N./Nn. nerw/nerwy

NASHA  stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia 

niezwierzęcego

Or‘  orbitale (punkt skórny położony w najniższym punkcie 

krawędzi oczodołu)

OWD obszar tkanek wokół wargi dolnej

OWG obszar tkanek wokół wargi górnej

Pg‘  pogonion (punkt skórny położony najbardziej 

doprzednio na krzywiźnie bródki)

Ph philtrum – rynienka podnosowa

Pn pronasale 

Por  porion (górny brzeg otworu słuchowego 

zewnętrznego)

RHA sprężysty kwas hialuronowy

SMART technologia monofazowego usieciowanego HA

SMAS powierzchowny system mięśniowo-powięziowy

Sn subnasale

St stomion (punkt kontaktu wargi górnej i dolnej)

T./tt. tętnica/tętnice

Trg tragus

Tri trichion (punkt leżący na granicy skóry owłosionej)

TWN igła cienkościenna

UTWN igła ultracienkościenna

WD warga dolna

WG warga górna

Ż./Żż. żyła/żyły

Skróty użyte w tekście

Et al. et alteri (i inni)

Itp. i tym podobne

Max. maximum

N.d. brak danych

Ryc. rycina

Str. strona/strony

Tzn.  to znaczy

Ww.  wyżej wymienione

Jednostki miary

% procent

°  stopień

G rozmiar igły/kaniuli

g gram

L  wielkość cząstek kwasu hialuronowego – gęsty 

preparat o dużej zdolności unoszenia tkanek

M  wielkość cząstek kwasu hialuronowego – średniej 

gęstości preparat o zdolności unoszenia tkanek

mg miligram

ml mililitr

S  wielkość cząstek kwasu hialuronowego – preparat 

o małej zdolności unoszenia tkanek

XL  wielkość cząstek kwasu hialuronowego – bardzo 

gęsty preparat o bardzo dużej zdolności unoszenia 

tkanek

XS  wielkość cząstek kwasu hialuronowego – rzadki 

preparat bez zdolności unoszenia tkanek


