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Gyors és látványos arcfiatalítás műtét nélkül

Vékonyszálas
kontúrkezelés

Előtte

Utána

a

A fiatalos külső megtartásának vagy visszaállításának,
a megereszkedett bőr műtét nélküli feszesítésének legújabb
módszerét mutatjuk be az alábbiakban.

vékony szálas kontúrozási (FTC: fine
thread contouring) technika az ún.
szépészeti sebészet legújabb módszere az arc tartós megfiatalítására.

Minél több szál van a bőrben annál hatásosabb lesz
a kezelés.

Mennyiben különbözik a vékonyszálas
kontúrozás egyéb technikáktól?
Az arc, a toka és a nyak megereszkedett bőrének megemelésére idáig a plasztikai műtét vagy tartós szálak
beültetése nyújtott megoldást. Ezek hosszabb felépülési idővel és több lehetséges komplikációval járnak.
A legújabb felszívódó szálakkal végzett thread lifting
akár ebédidőben is elvégezhető, nem sebészi, minimális traumával járó kezelések közé tartozik.
A beültetett szálak anyaga azonos a sebészetben évtizedek óta biztonsággal használt felszívódó varratokkal, melyek teljes mértékben lebomlanak a szervezetben – ezért is szokták őket „bio” felszívódó varratoknak
nevezni.

Hatásmechanizmusa
A kezelés során vékony, 3- 6 hónap alatt felszívódó, sebészi varrófonalhoz hasonló szálakat fűzünk be vékony tűvel a bőr meghatározott rétegeibe, melynek hatására egy igen erőteljes rugalmas kollagénrost-képződés, jelentős mikro-keringés fokozódás indul be. Ennek a megújult kollagénrost hálózatnak köszönhetően
lesz a bőr feszesebb, fiatalosabb.
A bőrbarát anyagból készült szálakat minimum 1 cmes távolságban alkalmazzuk.
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1. Szálbehelyezés előtt
2. Szálbehelyezés
3. Megindul a kollagénrost képzés a szál körül.
4. A szál felszívók, új kollagén rostok láthatók

Finom, mégis látványos eredmények érhetőek el ezzel
a technikával. A hatás nyilvánvalóan nem olyan drámai mértékű, mint arcplasztikai műtét esetén, de
az arc vagy más kezelt terület természetes vonásai
nem változnak , csupán régi helyükre visszakerülnek.
A módszer másik óriási előnye, hogy nincsenek műtéti
hegek, vágások, a gyakori csomóképződés is elkerülhető, és nincs, vagy csak minimális a felépülési idő.

Egyenes vagy csavart szál?
Többféle szál létezik:

s A sima, egyenes szálak képezik a kezelés alapját.

www.beauty-forum.hu

orvosi szépészet

s Azonban ahol erőteljesebb emelő hatást szeretnénk
elérni, szükségünk van a csavart, vagy a fogazott szálak
okozta mechanikus emelő hatásra és az általa kiváltott
erőteljesebb reakcióra, amely fokozottabb szöveti regenerációs folyamatot indít be.
A bőr állapotától függ, hogy melyik szálat, milyen
mennyiségben használjuk. Van, akinél elegendő csak
a sima, egyenes szál, másoknál viszont érdemes kombinálni többféle szálat is.

A beavatkozást követően átmeneti duzzadás, bevérzés
lehetséges, mely néhány napon belül rendeződik, de ez
idő alatt is korrektorral fedhető.

Kell-e ismételni a kezelést?
A bőr szerkezetétől függően, és a tartós hatás érdekében fél éven belül, majd évente korrekciós kezelést
ajánlott igénybe venni.

Mely területekre alkalmazható?
A thread lift legalkalmasabb a megereszkedett arcbőr,
toka és nyak kezelésére, de kiváló a hatása egyéb testtájakon is, pl. lógó felkar és has is korrigálására is.
Számos kezelés közül lehet választani, azt, hogy adott
esetben melyiket érdemes, a bőr állapota, a páciens tűrőképessége, és a „műtétre” fordítható ideje határozza
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Hogyan történik a kezelés?
A kezelés előtt konzultáció szükséges, ahol elmagyarázzuk a kezelés lényegét, pontosan felmérjük a bőr állapotát, esetleges kockázati tényezőket, meghatározzuk a szükséges szálak mennyiségét és fajtáját. A kezelés előtt érzéstelenítő krémet alkalmazunk kb. fél órára, majd behelyezzük a szálakat a bőrbe. A kezelés
általában minimális fájdalommal jár. Ha azonban ezt
is szeretnénk kiküszöbölni, lehetőség van a beszúrási
pontokba érzéstelenítő injekció adására.
A kezelés ideje 20-60 perc, a befűzött szálak mennyiségétől függően. Beavatkozás után nyugtató krémet alkalmazunk a bőrre.

www.facebook.com/beautyforum.magyarorszag
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meg. Mivel nincs olyan kezelés, amely minden problémát orvosol, fontossági sorrendet célszerű felállítani.
Akinek kevés ideje van az otthoni regenerálódásra, minimális fájdalom árán szeretne egy teljes bőrstruktúrát javító, bőrfeszesítő kezelést igénybevenni, azoknak
érdemes a vékonyszálas kontúr-kezelést választani.
A 30-40-50-es korosztály számára a legideálisabb választás. Érdemes már egészen korán a kötőszöveti rostvesztés első jeleinél beavatkozni, és lassítani a degeneratív folyamatot. Természetesen később is alkalmazható a módszer, de eljöhet az a nap, amikor már a szálak
bevetése és az egyéb nem sebészi módszerek már
nem jelentenek megoldást, csupán a műtét. Ezt jobb
megelőzni.
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