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Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών 
δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στη μάχη 
κατά του χρόνου και της βαρύτητας.
απο τη νελλη καλαμαρα

Ευχαριστούµε τον κ. Ανδρέα 
Ανδρουλακάκη, πλαστικό 
χειρουργό Αισθητικής και 

Επανορθωτικής Χειρουργικής. 
(www.drandreas.gr, 

www.ultheragreece.net)  

Μ ε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης, 
η αισθητική ιατρική µπορεί πλέον να προτείνει µια ευ-
ρεία γκάµα θεραπειών, προκειµένου να πολεµήσει τα 

σηµάδια του χρόνου στο πρόσωπό µας. Για όσες δεν επιθυµούν 
ή δεν χρειάζονται ακόµα νυστέρι, οι γιατροί έχουν πολλές λύσεις, 
ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες του κάθε δέρµατος. Οι 
µη επεµβατικές θεραπείες υπόσχονται να γυρίσουν πίσω τους 
δείκτες του ρολογιού, χωρίς χειρουργείο, αναισθησία, πόνο και 
χρόνο αποθεραπείας, ενώ ο συνδυασµός τους δίνει ακόµη πιο 
ολοκληρωµένα αποτελέσµατα. 

Fraxel Laser
Θεωρείται η κορυφαία µέθοδος στην κλασµατική αναδόµηση 
της επιδερµίδας, έχει έγκριση από τον FDA (Αµερικανικό Ορ-
γανισµό Φαρµάκων) και απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυµούν 
να απαλλαγούν µια και καλή από ουλές ακµής, λεπτές ρυτίδες, 
χαλάρωση, φακίδες και κηλίδες. Με τις χιλιάδες µικροδέσµες του 
laser ο γιατρός διεισδύει βαθιά στις στοιβάδες της επιδερµίδας, 
τραυµατίζοντας ελεγχόµενα τα βαθύτερα στρώµατα και ενερ-
γοποιώντας έτσι τους µηχανισµούς ανάπλασης του οργανισµού, 
προκειµένου να παραχθεί νέο κολλαγόνο και ελαστίνη. Το καλό 
είναι πως, λόγω της κλασµατικής τεχνολογίας, το µεγαλύτερο 
µέρος της επιφάνειας του δέρµατος µένει ανέπαφο κι έτσι η 
επούλωση είναι ακόµη ταχύτερη. Το αποτέλεσµα είναι µια εξαιρε-
τικά απαλή, λεία και καθαρή επιδερµίδα, ενώ το fraxel λειτουργεί 
εξαιρετικά και σε µετεγχειρητικές ουλές. 

Ulthera
Πρόκειται για µία πρωτοποριακή µέθοδο lifting χωρίς χειρουργείο. Χρησιµο-
ποιώντας την τεχνολογία των υπερήχων και, χάρη στο νέο αυτό µηχάνηµα, ο 
γιατρός µπορεί να βλέπει κατά τη διάρκεια της θεραπείας τις στοιβάδες του 
δέρµατος και των µυών και να στοχεύει σε συγκεκριµένα βάθη και κυρίως 
στα βαθύτερα στρώµατα που στηρίζουν την επιδερµίδα, χωρίς να επηρεάζει 
τις ανώτερες στoιβάδες. Στόχος είναι η κινητοποίηση του οργανισµού για 
την παραγωγή νέου κολλαγόνου. Το Ulthera προσφέρει απόλυτο έλεγχο 
και ακρίβεια κατά τη θεραπεία, γεγονός που πολλαπλασιάζει το επιθυµητό 
αποτέλεσµα. Άµεσα βλέπουµε σύσφιξη του δέρµατος, χωρίς καθόλου πόνο 
ή ερεθισµό, ενώ µετά τη συνεδρία επιστρέφουµε αµέσως στις καθηµερινές 
µας δραστηριότητες. 

Ο συνδυασμός
Με τον κατάλληλο σχεδιασµό και πάντοτε ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες 
του κάθε δέρµατος, οι δύο παραπάνω θεραπείες µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
συνδυαστικά και να προσφέρουν ένα σφριγηλό, νεανικό δέρµα και µία λεία και 
λαµπερή επιδερµίδα, απαλλαγµένη από ουλές και σηµάδια. Ο σχεδιασµός των 
συνδυαστικών θεραπειών θα πρέπει πάντοτε να γίνεται κατόπιν µελέτης των 
συγκεκριµένων προβληµάτων και απαιτήσεων της κάθε επιδερµίδας ξεχωρι-
στά από έµπειρο πλαστικό χειρουργό. Οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την 
αναδόµηση του προσώπου, του λαιµού, του ντεκολτέ και του σώµατος ανάλογα 
µε τις ανάγκες.�
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