практикум

Минимизиране на белези?
Възможно е с апарата

Venus Viva

В битката с белези от хирургични интервенции, акне или други
несъвършенства на наша страна е нов радиочестотен апарат. За
цялостната естетична визия на пациента в столичната Aesthe Clinic
разговаряме с аса в пластичната хирургия д-р Ильо Стоянов

Д

д-р Стоянов

текст рени аврамова

ко време отнема? Не е болезнена. Усеща се затопляне и леко боцкане.
-р Стоянов, до нас достигна слух, че отваряте нова
Няма нужда от упойка. След процедурата има зачервяване и е възможно
клиника за естетични корекции в София. Вярно ли
леко подуване, което отшумява бързо. Процедурата е безболезнена зае? Кога ще бъде откриването? Да, вярно е! Предстои
ради технологията на бавното проникване на импулса, което значително
да отворим модерна и много функционална клиника
намалява чувствителността. По този начин имаме минимално наранявапрез пролетта на 2017 г. Клиниката ще е разположена
не на епидермиса, но значително на дeрмата, което прави резултатите
на площ от 1000 кв. м, като сградата се строи в моменизключително добри. Продължителността на процедурата зависи от
та по изцяло европейски стандарти. Целта е продуктът,
третираната зона, както и от големината на белега, но обикновено е от
който предлагаме, да бъде съвършен, възможно най-новото и модер15 до 30 минути.
ното. Искаме да затворим кръга – да предлагаме както оперативни инКолко процедури и през какъв интервал от време са нужни за оптервенции на най-високо ниво, така и висококвалифицирана грижа за
тимални резултати? Препоръката ми е да се започне с първата процепациента по време на ранния следоперативен период.
дура месец след хирургическа интервенция. След това да се направят от
Чух, че в новата клиника ще лекувате дори следоперативни беле3 до 5, по една на месец. Но това е индивидуално за всеки пациент.
зи. Тя ще разполага с център за следоперативна рехабилитация, като
При какви белези е най-ефективна терапията? Старите белези се
той, както и цялата клиника, ще бъдат оборудвани с иновативна апараповлияват по-трудно, макар че белите стрии, например, се повлияват
тура. По този начин целим да минимизираме усложненията, които биха
учудващо добре. При обработване на млада съединителна тъкан резулмогли да се получат при един късен следоперативен период. Относно
татите се забелязват още след първата процедура.
белезите – те са много трудни за лечение. С новите технологии можем
Може ли да се използва апаратът за подмладяващи терапии? С
да ги минимизираме, но не и напълно да ги заличим. Центърът за реханего може да се правят процедури за ремоделиране и рисърфейсинг на
билитация ще разполага с най-новата апаратура за минимизиране на белицето. Третират се бръчки, белези от акне, стрии.
лези – Venus Viva. Апаратът вече е закупен и в момента правим клинични
Има и други подобни апарати. Какво отличава Venus Viva? За мен
изпитания с него. Резултатите са впечатляващи.
като лекар най-голямото предимство на Venus Viva e, че той е единствеВие сте един от малкото пластични хирурзи у нас, които изобщо
ният радиочестотен апарат, който притежава скенер за контролиране
обръщат внимание на белезите на пациентите след операциина импулса. Това ми дава свободата да избирам на каква дълбочина да
те. Защо се спряхте именно на този апарат? Защото се убедих, че
проникне импулсът в зависимост от проблема,
е добър. Първата пациентка, която третирахме
който третирам – белези, стрии, бръчки, петс него, беше със стари белези от поставяне на
на. Много важно предимство на скенера е, че
импланти. Само след две процедури белегът се
благодарение на него изгарянията на кожата са
беше свил до съвсем малки размери. Резултанапълно равномерни навсякъде в третираната
тите ме изненадаха. Всякакви белези, дори и гозона. При другите апарати от този клас имаме
леми от абдоминопластика, или от операции за
силно изгаряне в центъра на третираната зона
увеличаване и повдигане на бюста обработваме
и почти липсващо такова по периферията. Това
с апарата Venus Viva и те видимо се минимизират
прави процедурата с Venus Viva изключително
след процедурите.
ефективна. Но при него за разлика от повечето
Колко дълбоко в кожата се въздейства? Апаподобни апарати имаме редуване на изгорени
ратът въвежда електрически импулси в кожата
и здрави участъци от кожата, което прави възна дълбочина до 0,5 мм. Това позволява да досстановяването след процедурата изключително
тигнем до дълбоките слоеве, където задействакомплексните
бързо. То трае само от 24 до 48 часа. Апараме естествените процеси на синтез на колаген и
тът е снабден и с накрайник с електромагнитни
еластин и регенерация на кожата отвътре навън.
грижи след операимпулси, които стимулират ангеонеогенезата
Той е може би единственият радиочестотен апация в Aesthe clinic
(изграждането на нови кръвоносни съдове).
рат с FDA сертификат, който работи на такава
включват масажи,
Повече кръв – по-свеж, румен и здрав вид на
дълбочина. При това с минимални увреждания
кожата.
на епидермиса. След 28 до 32 дни се синтезивъзстановяване на
Има ли рискове, противопоказания и страрат нови влакна и тогава ефектът се забелязва
мускулатурата на
нични ефекти? Противопоказанията са станс просто око. Белегът се свива, текстурата му се
гърба и третиране
дартни: не се препоръчва при рак на кожата,
подобрява и той е доста по-незабележим.
бременност и кърмене.
Това трябва да е болезнена процедура. Колна белезите
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