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Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Witam, chciałbym wykonać przeszczep włosów, gdyż z upływem
czasu ten problem zaczął mi przeszkadzać i nie mogę pogodzić się
z nową przerzedzoną fryzurą. Jednak w związku z wykonywaną pracą, nie mogę pozwolić sobie na długotrwałą rekonwalescencję. Która metoda przeszczepu włosów pozwoli mi na najszybszy powrót do
pracy ale też da dobry efekt.
W odpowiedzi na Pana pytanie przedstawię krótką charakterystykę najpopularniejszych metod przeszczepu włosów. Pierwsza technika to metoda STRIP, która polega na pobraniu paska skóry owłosionej z okolicy
potylicznej. Wycięty pasek ma długość ok. 15 cm i szerokość ok. 1 cm,
następnie izolowane są z niego pojedyńcze grafty. Niestety pozostawia
widoczną bliznę. Następna metoda to FUE (Follicular Unit Extraction),
jest nowszą techniką przeszczepu włosów niż STRIP i wyeliminowała
największą wadę tej drugiej - bliznę pooperacyjną. Zostawia powierzchnię skóry naruszaną w niewielkim stopniu, nie pozostawia widocznych
blizn. Niestety wadą zabiegu jest jego czas oraz to, że w trakcie pobierania można uszkodzić znaczną część materiału do przeszczepu. Ostatnią
omawianą metodą jest S.A.F.E.R. opracowana na początku XXI wieku
przez francuską firmę Medicamat. Metodą tą minimalizujemy wady poprzednich, takie jak uszkodzenie graftów czy długi czas rekonwalescencji - z naszego kilkuletniego już doświadczenia gojenie trwa najczęściej
ok 7 dni. Pełna automatyzacja zabiegu pozwala skupić się na estetyce
efektu końcowego przeszczepu. Bez względu na wybór metody, w pierwszej kolejności zalecam skonsultować się z doświadczonym lekarzem,
wykonującym tego typu zabiegi w celu oceny wskazań, przeciwwskazań
i ewentualnego planu postępowania.

Doktorze dużo się mówi ostatnio w mediach o wampirzym liftingu.
Jednak zdjęcia znanych aktorów z krwią na twarzy nie wzbudzają zaufania. Na czym polega zabieg? Czy płyną z niego korzyści, które są
nieporównywalne z innymi zabiegami?
Tak zwany wampirzy lifting twarzy to zabieg wykorzystujący osocze
bogatopłytkowe. Wyodrębnia się je z pobranej od pacjenta krwi, które
później podawane jest np. techniką mezoterapii w skórę twarzy, szyi,
dekoltu, dłoni oraz innych okolic ciała. Zabieg różni się od klasycznych
mezoterapii preparatami syntetycznymi tym, że podawany jest autologiczny materiał w postaci płytek krwi skoncentrowanych w osoczu
zawierających liczne czynniki wzrostowe. Nieporównywalną korzyścią
tego zabiegu jest biokompatybilność. W związku z czym zabieg w szczególności dedykowany jest osobom ceniącym sobie produkty pochodzenia naturalnego jak również cierpiących na różnego rodzaju alergie.
Prócz korzyści płynących z autologii preparatu, wspomnieć należy
o jego właściwościach regeneracyjnych. Pobudzenie autologicznej odnowy komórkowej nadaje skórze młodzieńczej witalności. W efekcie staje
się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza. Należy jednak
pamiętać, iż pojedynczy zabieg nie jest wystarczającą terapią i trzeba
wykonać odpowiednio zaplanowaną serię. Wiele znanych osób zaufało
tej metodzie regeneracji i zagęszczenia skóry, jednak zdjęcia publikowane w Internecie często są mylnym obrazem rzeczywistości. Zabieg nie
musi być aż tak „krwawy” jak jest przedstawiany.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Prezentacja

Z troską
o
pacjenta
K

linika Zawodny Estetic została stworzona z myślą o indywidu- Adivive - nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na wykorzystywanie
alnym podejściu do pacjenta.
własnych komórek tłuszczowych. Rezultatem uzyskanego materiału
jest prawdziwy „eliksir” bogaty w w najmłodsze, żywotne komórki tłuszOd 17 lat w tym wyjątkowym miejscu łączymy wiedzę oraz czowe oraz bezcenne komórki macierzyste. Otrzymany materiał pozwainnowacyjne technologie oferując najwyższą jakość usług. W naszych la na wypełnianie ubytków tkanki w obszarze twarzy i ciała (wypełnienie
gabinetach zespół tworzy wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek fałdów, zmarszczek, rewitalizację i stymulację komórek skóry).
i kosmetologów. Holistyczne podejście do pacjenta jako jednostki indywidualnej pozwoliło nam na stworzenie wielu nowatorskich procedur. Body Jet - urządzenie zaprojektowane do precyzyjnego i delikatnego usuJako pierwsi w Szczecinie wprowadziliśmy przełomowe technologie: wania tkanki tłuszczowej, która może być wykorzystywana do autoloUltraformer, Accent Prime, Cutera Excel V, terapię pomostową lasera gicznego przeszczepu tłuszczu.
frakcyjnego Encore Active FX, Deep Fx, Alma laser, Accusculpt, MonaLisa Touch oraz depilację laserową Vectus. Jesteśmy zwolennikami reno- Vaser Lipo - innowacyjna metoda, alternatywna w stosunku do klasyczmowanych marek, współpracujemy z producentami najwyższej jakości nych technik liposukcji. Jej wyjątkowość polega na tym, że pozwala ona
sprzętu medycznego i kosmetologicznego posiadające niezbędne certy- usunąć tłuszcz, pozostawiając pozostałe tkanki w stanie nienaruszonym
fikaty bezpieczeństwa. Podążając za światowymi trendami wprowadzi- oraz precyzyjnie wyrzeźbić zarys poszczególnych grup mięśniowych.
liśmy do naszej Kliniki technologie:
Zapraszamy do naszych gabinetów osoby, które cenią sobie jakość, proLaser PicoSure - najnowocześniejsze urządzenie, które śmiało może zy- fesjonalizm i bezpieczeństwo. Nasz zespół dołoży wszelkich starań aby
skać miano lasera nowej ery do usuwania tatuaży we wszystkich kolo- w miłej i dyskretnej atmosferze sprostać Państwa oczekiwaniom. Najrach oraz leczenia trudnych do usunięcia przebarwień. Po raz pierwszy lepszą dla nas rekomendacją jest zaufanie pacjentów, którzy polecają
zastosowano w nim nowatorską i całkowicie unikalną technologię naj- nasze terapie, a sami zostają pod naszą opieką przez wiele lat.
krótszej wiązki laserowej liczonej w pikosekundach. Tak krótka wiązka
ad / Foto: materiały prasowe
światła laserowego umożliwia przeprowadzanie zabiegów szybko, niemal bezboleśnie. Zabieg ten cechuje się ogromną skutecznością, a czas
rekonwalescencji skraca do absolutnego minimum.
Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
S.A.F.E.R - opatentowana technologia niekwestionowanego światowego
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
lidera w obszarze automatyzacji przeszczepu włosów. Urządzenie umożrecepcja@estetic.pl
liwia przeszczep pojedynczych zespołów mieszkowych. Zaletą technolowww.klinikazawodny.pl
gii jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia cebulki włosa oraz mieszków sąsiadujących.
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