Zeptali jsme se plastického
chirurga MUDr. Patrika Paulise
jak by nám pomohl omladit
doslova všechny partie našeho
těla. Nejvíce nás nadchla miniinvazivní metoda SilhouetteLift, která trvá jen 45 minut
a provádí se jen v lokální
anestézii. Co všechno tento
zákrok umí a jak probíhá, se
nyní můžete dovědět i vy.
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V minulosti mnoho klientů ve věku mezi 30 – 40 lety, u kterých se již začaly
projevovat známky stárnutí, nemělo moc alternativ k nápravě. Na klasický
face-lift byli příliš mladé a použití různých výplní problém ani zdaleka
nevyřešily. Jedinečnou alternativou je v současnosti právě mini-invazivní
metoda Silhouette-Lift, která na rozdíl od poměrně známé metody „Aptos“
zaručuje, díky speciální fixační metodě, trvalejší a lepší výsledek, při
krátké operační době a pouze místním znecitlivění.

Získejte opět svěží tvář
Silhouette-Lift používá revoluční techniku závěsných nití, která umožňuje
pozvednout povadlé rysy, zmírnit příliš výrazné vrásky a získat zpět
mladý obličej. Nitě jsou vyrobeny z polypropylenu, materiálu, který je
biokompatibilní s lidským organismem a který je již dlouhodobě používán
v kardiovaskulární a oční chirurgii. Nitě jsou tak ideální pro korekci
nosoretních rýh a vrásek obličeje a krku. Silhouette-Lift vyhovuje stejně
dobře mužům i ženám, kteří chtějí získat svěží obličej jemnou metodou
bez nevýhod, které s sebou nese tradiční lifting. Silhouette-Lift se používá
na obličej, obočí i krk. Ještě v den zákroku jste s omlazeným obličejem
propuštěni do domácího léčení, které trvá 2 – 3 dny, ale je to zcela
individuální proces. Poté můžete opět vykonávat každodenní aktivity a
plně se účastnit všech radostí spojených se společenským životem.

Jak na povadlý zadeček
O povadlé pozadí se umíme postarat právě pomocí nití Silhouette lift. Zákrok
je prováděn ve dvou krocích. V prvním kroku se v lokální anestezii provede
malý řez v rýze hýždí, poté se postupně protáhnou nitě v hluboké podkožní
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vrstvě tak, aby nebyly ani hmatatelné a už vůbec ne viditelné. Druhým krokem
je poté, zhruba po 3 měsících napnutí nití (aneb vytažení povadlých hýždí),
které trvá zhruba 20 minut. Zadečku se tak dodá ztracená pevnost a mládí.

Jak se o upravený zevnějšek starat?
Lidé by si měli uvědomit, že nic není napořád, dokonce ani žádný chirurgický
výkon. Obličej po Silhouette-Liftu začíná znovu stárnout, a to prakticky
ihned po operaci. Pomocí výše zmíněné techniky, dokážeme proces stárnutí
výrazně zpomalit. Nutná je tedy dobrá jak předoperační, tak pooperační
péče o pokožku. Různé dermato-kosmetické procedury, které jsou zcela
neinvazivní, například LPG nebo Icoone. Neměly by se ovšem používat
v kosmetických salonech, protože pokud má být účinek těchto přístrojů
efektivní, je potřeba podstoupit proceduru pod vedením zkušeného lékaře.
Nespornou výhodou je, že nitě Silhouette-Lift se mohou po několika letech,
kdy se opět projeví známky stárnutí, opět jednoduše dotáhnout. Zákrok
trvá pouhých 45 minut a je prováděn certifikovaným lékařem v lokální
anestezii. V České Republice je jím zcela exkluzivně právě MUDr. Patrik
Paulis, který zákrok SL-lift provádí 5 let a nyní pracuje také s nitěmi
Silhouette-soft, které jsou samovstřebatelné a nepotřebují žádný řez.
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