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LIPOSUKCJA w Klinice FLEBO ?
Czym jest body jet? Body Jet® jest pierwszym na świecie urządzeniem, wykorzystującym metodę WAL
(water-jet assisted liposuction), która stanowi doskonałą alternatywą dla konwencjonalnej, bolesnej
liposukcji.
Zabieg przeprowadzany za pomocą urządzenia Body Jet charakteryzuje się krótkim okresem
rekonwalescencji, efekty natomiast są natychmiastowe. Z racji unikalnej metody wypłukiwania tkanki
tłuszczowej z ciała pacjenta, pobrany materiał można reimplantować ponownie, wykorzystując go do
modelowania innych partii ciała. Body Jet jest doskonałą propozycją dla osób ceniących sobie
bezpieczeństwo i skuteczność.Unikalność zabiegu Body Jet® tkwi w nowatorskiej metodzie WAL.
Zabieg polega na wypłukiwaniu tkanki tłuszczowej zmodyfikowanym roztworem Kleina , który jest
wprowadzany do organizmu za pomocą kaniuli. Roztwór wnika w przestrzeń międzykomórkową i
rozluźnia jej strukturę, nie niszcząc przy tym naczyń krwionośnych lub nerwów, które są delikatnie
przemieszczane wraz ze strumieniem roztworu i w ten sposób nie doznają uszkodzeń
mechanicznych. na czym polega zabieg?
Podczas zabiegu, lekarz łagodnym strumieniem wody, wprowadzanym w ciało pacjenta kaniulą,
uwalnia adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, przeznaczone do usunięcia. Wykorzystywany strumień
wody jest podobny do łuku wodnego, dlatego nie rozrywa tkanek. Ruch kaniuli uzależniony jest od
strumienia płynu i penetruje tylko te miejsca, które są już przygotowane. Dzięki zastosowaniu
znieczulenia miejscowego i łagodności ruchów, liposukcja przebiega bez komplikacji, a zabieg jest
wysoce bezpieczny i niemalże bezbolesny. W trakcie zabiegu płyn jest odessany wraz z komórkami
tłuszczowymi za pomocą tej samej kaniuli, za pomocą której był on wpompowany. Taki system
aplikacji nie powoduje uszkodzeń mechanicznych tkanki, obrzęków oraz krwiaków. Jednoczesne
podawanie i odsysanie płynu znacznie podnosi bezpieczeństwo zabiegu. Ponieważ płyn nie jest
gromadzony w tkance, nie powstają obrzęki ani mechaniczne uszkodzenia tkanki. Zabieg Body Jet®
jest w większości przypadków całkowicie bezbolesny. Jest to wynikiem innowacyjnej metody, dzięki
której odsysanie tłuszczu i infiltracja powiązane są z jednoczesnym podawaniem znieczulenia
miejscowego. Czym jest lipoliza laserowa? Lipoliza laserowa to małoinwazyjny zabieg wspomagający
kształtowanie sylwetki, którego efekty można porównać do klasycznej liposukcji. Jest to najszybsza i
najbezpieczniejsza metoda umożliwiających zlikwidowanie znacznej ilości tłuszczu z wybranych
obszarów ciała. Dodatkową jej zaletą jest poprawa elastyczności i sprężystości skóry, uzyskiwana przez
wpływ lasera na sprężystość włókien kolagenowych. Niewielki uraz podczas i niewielkie dolegliwości
po zabiegu, umożliwiają szybki powrót do codzienności. Na czym polega lipoliza laserowa?Metoda ta
polega na wprowadzeniu pod skórę włókna lasera, którego energia kierowana jest w niechcianą tkankę
tłuszczową. Promieniowanie niszczy błony komórek tłuszczowych i uwalnia z nich tłuszcz, który jest
następnie metabolizowany przez organizm lub dodatkowo odsysany przez specjalne kaniule. Lipoliza
laserowa doskonale modeluje sylwetkę, poprawiając jednocześnie jędrność skóry, która podczas
zabiegu zostaje podgrzana od wewnątrz. Dodatkową korzyścią jest mniejsza ilość siniaków i
obrzęków powstających po zabiegu, ponieważ laser przy okazji zamyka małe naczynia
krwionośne.Zabieg ten wymaga wykonania znieczulenia nasiękowego (tumescencyjnego), czyli
podania roztworu znieczulającego we wcześniej oznaczony obszar przy użyciu specjalnych
kaniul.Korzyści w porównaniu do liposukcji klasycznej:
- brak znieczulenia ogólnego,
- zdecydowanie skrócona rekonwalescencja,
- brak efektu nadmiaru skóry po zabiegu,
- niewielkie dolegliwości po zabiegu,
- w obszarach takich jak pośladki, biodra i uda znaczna redukcja cellulitu.
Okolice, które można poddać zabiegowi:
- brzuch,
- boczki,
- podbródek,
- wewnętrzna i zewnętrzna strona ud,
- pośladki,
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- biodra,
- okolice kolan,
- piersi u mężczyzn.
Pacjent dostrzega efekty zabiegu już bezpośrednio po jego wykonaniu. Kontury ciała poprawiają się
dzień po dniu, sylwetka staje się szczuplejsza, harmonijna, skóra bardziej jędrna i napięta. Ostateczne
rezultaty są trwałe i widoczne po 1-2 miesiącach. Raz rozbite komórki tłuszczowe nie mają zdolności
ponownego namnożenia się. Przebieg zabiegu:Pierwsza wizyta - lekarz zapoznaje się z oczekiwaniami
pacjenta, z jego ewentualnymi chorobami (które przebył lub na które choruje przewlekle),
zażywanymi lekami, krótko omawiany jest przebieg zabiegu, pobierane są pomiary ubrań uciskowych,
ustalenie terminu zabiegu.Druga wizyta to już zabieg (czas ok 2-3 godziny wraz z
przygotowaniem).Trzecia wizyta kontrola kilka dni po zabiegu &ndash; gojenie obszarów poddanych
zabiegowi.Czwarta &ndash; kilka tygodni po zabiegu &ndash; ocena efektu zabiegu. Przeciwwskazania do
zabiegu:
- ciąża i karmienie piersią,
- choroby nerek,
- choroba nowotworowa,
- choroby wątroby,
- choroby serca,
- zaburzenia krzepnięcia krwi,
- cukrzyca,
- choroby skóry,
- uczulenie na lignokainę.
Klinika w Sanoku
Adres:
Klinika FLEBO
Polskiego 42
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Rejestracja
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