
υγεία για όλους

 Μεγάλο χρόνο αποθεραπείας.
  Παρουσία μεγάλων ουλών, 
συχνά δύσμορφων.
  Τουλάχιστον ένα βράδυ  
νοσηλείας.
 Υψηλό κόστος.
Σήμερα ο επιτυχημένος συν-

δυασμός δύο δοκιμασμένων 
τεχνικών, της λιποαναρρόφη-
σης και του laser, καταφέρνει να 
συνδυάσει τα πλεονεκτήματα 
των δύο στη μορφή του 3L (Lipo 
Laser Lifting):

  Lipo: Αφαίρεση του βάρους 
που προκαλεί τη χαλάρωση 
της περιοχής.
  Laser: Αιμόσταση και συνεπώς 
αναίμακτη επέμβαση
   Σύσφιξη, λόγω πρόκλησης έντο-
νης παραγωγής κολαγόνου.

  Πολύ μικρότερος χειρουργι-
κός χρόνος.

  Η επέμβαση γίνεται χωρίς  
γενική αναισθησία.
  Πολύ μικρότερος χρόνος  
αποθεραπείας.
  Καθόλου νοσηλεία (επέμβαση 
ODC one day clinic). 
Αρχικά γίνεται προσεκτική 

και εξατομικευμένη εκτίμηση 
του προβλήματος της/του ενδι-
αφερόμενης/ου, ανάλυση της 
προ- και μετ-εγχειρητικής διαδι-
κασίας και προγραμματίζονται η 
ημέρα και ώρα του χειρουργεί-
ου. Την ίδια μέρα και πριν από 
το χειρουργείο γίνεται ο τυπικός 
προεγχειρητικός έλεγχος. Μετά 
το τέλος του χειρουργείου, ακο-
λουθεί παραμονή σε θάλαμο 
ODC για μία έως δύο ώρες, κα-
τόπιν δίνεται το εξιτήριο και νω-
ρίς το απόγευμα η/ο ασθενής 
επιστρέφει στο σπίτι.

Ενα πρόβλημα που συχνά 
καλείται να αντιμετωπί-
σει ο πλαστικός χειρουρ-

γός είναι η χαλάρωση του δέρ-
ματος, ειδικότερα η χαλάρωση 
σε περιοχές όπως το πρόσωπο, 
ο λαιμός (τράχηλος), οι βραχίο-
νες, η κοιλιά και οι μηροί.

Θεραπεία, αντιμετώπιση  
της χαλάρωσης
Σε πολύ αρχικά στάδια και εφό-
σον δεν συνυπάρχουν αίτια που 
προκαλούν τη χαλάρωση, ίσως 
η μεσοθεραπεία να είναι μια καλή 
αρχική αντιμετώπιση. Όμως πολύ 
σπάνια συμβαίνει αυτό. Συνήθως 
συνυπάρχουν ένα ή περισσότερα 
από τα παραπάνω αίτια. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η ενδεδειγμένη 
αντιμετώπιση είναι η χειρουργική 
ανόρθωση (lifting).

 3L
 LIPO LASER LIFTING
  Νέα αναίμακτη μέθοδος lifting 
προσώπου, τραχήλου, βραχίο-
νων, μηρών.
 Χωρίς νοσηλεία (ODC)
Το πρόβλημα της χαλάρωσης 

του δέρματος σε περιοχές του 
σώματος όπως το πρόσωπο, ο 
τράχηλος, οι βραχίονες και οι 
μηροί, ειδικά η μέσα επιφάνεια 
των μηρών, μέχρι τώρα αντιμε-
τωπίστηκε με αρκετή επιτυχία 
με χειρουργική ανόρθωση (χει-
ρουργικό lifting).

Το χειρουργικό lifting, αν και 
πολύ αποτελεσματικό ως προς 
το τελικό αποτέλεσμα, είχε και 
έχει τα εξής μειονεκτήματα:

 Πολύωρη επέμβαση.
 Γενική αναισθησία.
 Αιματηρή επέμβαση.

Χαλάρωση 
του δέρματος 
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Η μόλυνση  
του περιβάλλοντος 
αποτελεί σήμερα  
μια σημαντική αιτία  
για εμφάνιση 
εμφράγματος  
του μυοκαρδίου, 
αιφνίδιου θανάτου  
και αυξημένου αριθμού 
εισαγωγής ασθενών  
στα νοσοκομεία

Αίτια  
της χαλάρωσης 

  Ποιοτικά κακές διατροφικές συνήθειες. 
  Δίαιτα φτωχή σε νερό, βιταμίνες, ιχνο-
στοιχεία, πρωτεΐνες.
  Σωματικό βάρος, τοπική συγκέντρωση 
λίπους σε ορισμένες περιοχές περισσό-
τερο από άλλες.
   Συχνές και έντονες αυξομειώσεις βά-
ρους.

  Χρόνος, ηλικία.
  Πολύ σπάνια παθολογικές  
καταστάσεις.
 Ηλιακή ακτινοβολία.
  Πρόληψη της χαλάρωσης
  Προσεκτική διατροφή πλούσια σε υγρά, 
βιταμίνες, πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία.
  Ενυδάτωση του δέρματος. Να σημειω-
θεί ότι οι ενυδατικές κρέμες δρουν μόνο 
στην επιφάνεια του δέρματος, ενώ η 
μεσοθεραπεία δρα θεραπευτικά και σε 
όλο το βάθος του δέρματος. 
  Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ηλιοπρο-
στασία.

Άνοιξη - Καλοκαίρι 2018              Medilife62 Άνοιξη - Καλοκαίρι 2018              Medilife63

υγεία για όλους


