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Έμπειρη Ιατρική Ομάδα
Η ιατρική ομάδα της Bergmann Kord περιλαμβάνει επικεφαλής χειρουργό
ή δερματολόγο, αναισθησιολόγο, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό.

Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία
Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι μία ανώδυνη διαδικασία τόσο κατά την
εξέλιξη, όσο και κατά το μετεγχειρητικό στάδιο.

Σταδιακή η ανάπτυξη των μαλλιών
Τα νέα μαλλιά ξεκινούν να μεγαλώνουν μετά τους 3 μήνες από την επέμβαση.
Αναπτύσσονται όπως τα υπόλοιπα και ακολουθείται η συνήθης φροντίδα
(λούσιμο, χτένισμα κ.α.). Ο γενετικός τους προκαθορισμός εξασφαλίζει ότι δεν
επηρεάζονται από την τριχόπτωση, οπότε δεν πρόκειται να πέσουν.

Άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
Αμέσως μετά την επέμβαση, δίνονται γραπτές οδηγίες που αφορούν κυρίως
σε προληπτικούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα, την αποφυγή άρσης
βάρους, τη μη έκθεση στον ήλιο, την μη καταπόνηση του οργανισμού
με έντονη σωματική άσκηση. Ο υποβληθείς σε Μεταμόσχευση Μαλλιών
επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς ζωής του μετά από μερικές ημέρες,
χωρίς να είναι ορατά τα σημάδια της επέμβασης.

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι η ιατρική λύση για την οριστική αποκατάσταση της
Ανδρογενετικής Αλωπεκίας, που θεωρείται ο πιο κοινός τύπος τριχόπτωσης.
Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα παλαιότερων εφαρμογών, οι σύγχρονες τεχνικές έχουν
τη δυναμική να επιτυγχάνουν φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα. Προϋπόθεση για την
επιτυχία της επέμβασης, είναι να εφαρμόζονται από έμπειρες ιατρικές ομάδες, οι οποίες
διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Βασική αρχή της κλινικής είναι ότι δεν
υπάρχει μια τεχνική που να εφαρμόζεται
σε όλες τις περιπτώσεις, ανάλογα
με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του
κάθε ενδιαφερόμενου, προτείνεται το
κατάλληλο πλάνο και τεχνική που θα
εφαρμοστεί. Στη συνέχεια προτείνεται ο
αντίστοιχος ιατρός που διαθέτει και την
εμπειρία σε παρόμοια περιστατικά.
Έτσι διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ικανοποίηση του κάθε
ενδιαφερόμενου/ης.
Στις εξελιγμένες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών δίνεται μεγάλη έμφαση στη
φυσικότητα του αποτελέσματος, ώστε να μην είναι αντιληπτό ότι έχει πραγματοποιηθεί
κάποια παρέμβαση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Η

κλινική στο Χαλάνδρι διαθέτει
πρότυπες
και
υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις, έκτασης 2.500 τ.μ.
Λειτουργεί ως εκπαιδευτικό κέντρο για
Ιατρούς Μεταμόσχευσης Μαλλιών από
όλο τον κόσμο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Στην κλινική μας έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70.000 Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών.
Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, φυσικά και αισθητικά άρτια. Κατα τη διάρκεια της προσωπικής
ενημέρωσης και της προετοιμασίας του εξατομικευμένου πλάνουν Μεταμόσχευσης Μαλλιών
(P.H.T.P.), θα δείτε παρόμοιες περιπτώσεις με τη δική σας στο πριν και στο μετά μέσα από το
αρχείο της κλινικής.

Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας και δείτε περιπτώσεις και αποτελέσματα
Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

kord.gr

fuehairclinic.eu

Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών
Οι πιο σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών είναι οι FUT (Follicular Unit
Transplantation) και FUE (Follicular Unit Extraction), οι οποίες διαφέρουν κυρίως ως
προς τον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων.

FUE (Follicular Unit Extraction)
Η

τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE
πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή
τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής
Τριχοφυΐας (πίσω και πλάγιο τμήμα της
κεφαλής) και μεταφύτευσή τους στη λήπτρια
περιοχή της αραίωσης.

Η FUE κατ΄ουσίαν αναπαράγει τον φυσικό
τρόπο έκφυσης των μαλλιών: επειδή τα
μαλλιά φυτρώνουν ανά σύνολα 1-4 τριχών (ή και περισσοτέρων σε αρκετές περιπτώσεις)
που ονομάζονται τριχοθυλάκια, η διαδικασία της Μεταμόσχευσης Μαλλιών αποτελεί
τη λήψη τριχοθυλακίων από το πίσω και πλάγιο τμήμα της κεφαλής και τη μεταφορά
αυτών στην περιοχή της κεφαλής που εμφανίζει αραίωση.

FUT (Follicular Unit Transplantation)
Η

τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUT
εφαρμόζεται από την ιατρική ομάδα της
Bergmann Kord στην πιο σύγχρονη και
εξελιγμένη εκδοχή της. Πραγματοποιείται
με εξαγωγή συνεχούς ιστού πλήρους
τριχοθυλακίων και μαζική λήψη αυτών από
τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω και
πλάγιο τμήμα της κεφαλής). Παράλληλα
εφαρμόζονται
εξειδικευμένες
τεχνικές
σύγκλισης, όπως για παράδειγμα η τριχοφυτική σύγκλιση, που αφήνουν αόρατη ουλή
(invisible scar).

ΑΘΗΝΑ - Χαλάνδρι
Λεωφ. Κηφισίας 348 (Έναντι Νοσοκ. “ΥΓΕΙΑ”),
152 33 Χαλάνδρι, Τ.: 210 68 28 888
ΑΘΗΝΑ - Νέα Σμύρνη
Λεωφ. Συγγρού 203, 171 21 Ν. Σμύρνη,
Τ.: 210 93 11 111
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20, 551 33 Καλαμαριά,
Τ.: 2310 458 555
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 111, 262 21 Πάτρα,
Τ.: 2610 42 45 45
ΛΑΡΙΣΑ
Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα, 412 22
Λάρισα, Τ.: 2410 660 090, (Κεντρική Πλατεία
Λάρισας)

ΡΟΔΟΣ
Καναδά 73, Πλ. Αγ. Νικολάου,
851 00 Ρόδος, Τ.: 22410 78 302

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας
για περισσότερες πληροφορίες:
kord.gr

fuehairclinic.eu

info@kord.gr
Bergmann Kord Hair Clinic
bergmannkord

Συμπληρώστε τη
φόρμα online διάγνωσης
για μία πρώτη επαφή:

