#akcja regeneracja
Piękno z wnętrza

A gdyby istniał całkowicie naturalny sposób na
przywrócenie młodego wyglądu? Twoja skóra
odzyskałaby blask, gładkość, jędrność, a twarz idealne
proporcje? Szukasz skutecznego sposobu na poprawę
kondycji skóry głowy i zagęszczenie włosów?
Zapytaj o Arthrex®, system dzięki któremu w czasie
jednej wizyty w gabinecie medycyny estetycznej
możesz wykonać zabieg z osoczem bogatopłytkowym,
komórkami macierzystymi oraz przeszczep tłuszczu.
Zapoznaj się z opinią naszych ekspertów.
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Arthrex® mezoterapia
osoczem bogatopłytkowym

Arthrex® mezoterapia osoczem bogatopłytkowym z komórkami macierzystymi

Arthrex® przeszczep tkanki tłuszczowej
z komórkami macierzystymi

Zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego,
potocznie zwany „wampirzym liftingiem“ jest
jedną z najczęściej wykonywanych procedur
w medycynie estetycznej. Głównymi wskazaniami do zabiegu są: profilaktyka i leczenie
starzenia się skóry, poprawa jej elastyczności,
redukcja drobnych zmarszczek. Zabieg wykonuje się też w celu redukcji blizn, rozstępów
i przebarwień. Jest skuteczny w terapii łysienia androgenowego i plackowatego. System
Arthrex® to nowoczesna technologia, pozwala
na uzyskanie z krwi pacjenta płytki krwi o zwiększonym stężeniu, które zawierają tzw. czynniki
wzrostu, stymulujące naturalne procesy regeneracyjne tkanek. Uzyskiwanie czynników regeneracyjnych odbywa się bez dodawania żadnych
substancji chemicznych, dzięki czemu zabieg
jest całkowicie autologiczny (nie powoduje
uczuleń), dobrze tolerowany i praktycznie bezbolesny. Metoda ta jest wyjątkowo skuteczna
i nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Wykorzystanie czynników wzrostu, zawartych
w osoczu bogatopłytkowym i komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej pacjenta pozwala na rozwiązywanie wielu
problemów terapeutycznych. Wskazaniami do
zabiegu są: zwyrodnienia i urazy stawów (ortopedia), terapia łysienia, regeneracja stref intymnych, rewitalizacja skóry twarzy i ciała (rozstępy, blizny, zmarszczki, wiotkość). W Bieńkowscy
Clinic® stosujemy innowacyjny system Arthrex®,
który pozwala na połączenie tych 2 metod
podczas 1 krótkiego i małoinwazyjnego zabiegu. Zabieg osoczem bogatopłytkowym PRP
Arthrex ACP dzięki dużej koncentracji czynników wzrostu jest wyjątkowo skuteczny. Brak
antykoagulantów i aktywatorów chemicznych
sprawia, że jako jedyny na rynku jest całkowicie
bezbolesny. Komórki macierzyste pozyskiwane
z tkanki tłuszczowej regenerują uszkodzone
tkanki, zastępując stare komórki nowymi, tworząc młodą doskonale ukrwioną tkankę.

Przeszczep tanki tłuszczowej wraz z komórkami macierzystymi to jedna z metod na poprawę wyglądu skóry. Pobiera się ją w miejscowym
znieczuleniu, za pomocą specjalnej kaniuli,
najczęściej z okolicy brzucha, tzw. boczków,
ud i ramion. Następnie tłuszcz, w zależności od
efektu jaki chcemy uzyskać, jest odpowiednio
przygotowany do podania. Po odwirowaniu
służy odtworzeniu objętości w okolicy twarzy,
uzupełnieniu ubytku tkanki w wyniku starzenia się skóry oraz zabiegów operacyjnych
i blizn zanikowych. Poddając go silniejszemu
rozdrobnieniu w specjalnych konektorach wykorzystywany jest do rewitalizacji skóry i tkanki
podskórnej. Wzbogacenie tłuszczu o komórki
macierzyste zapewnia stymulację wszystkich
komórek z linii tkanki łącznej do odbudowy.
Daje to ogromne możliwości zastosowania
w odmładzaniu skóry, a także terapii łysienia.

Lista gabinetów wykonujących zabiegi Arthrex® na www.arthrex.croma.pl
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Arthrex® ACP®
Podwójna strzykawka
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