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Μια νέα τεχνική λιποαναρρόφησης

Τ

ο BodyTite είναι μία νέα
Η νάρκωση που χρησιμοποιείται
τεχνική για λιπαναρρόφηση
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε
που έρχεται να αλλάξει τα
με τοπική αναισθησία είτε με
δεδομένα σε ό,τι ξέραμε μέχρι
ελαφριά μέθη. Ο χρόνος αποσήμερα στον τομέα των αισθηθεραπείας από τη συγκεκριτικών επεμβάσεων! Πρόκειται
μένη τεχνική είναι πολύ μιγια ένα καινοτόμο σύστημα
κρός, καθότι μετά το τέλος ο
λιπογλυπτικής του σώματος, σχεδιασμένο ειδικά
ασθενής μπορεί να πάει στο
για τη μείωση του επίμονου λίπους, ενώ παράλληλα
σπίτι του και να επιστρέψει
σμιλεύει και συσφίγγει το σώμα.
στις καθημερινές του δραΗ συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί μια υψηστηριότητες πολύ σύντομα.
λή τεχνολογία, που ονομάζεται RFAL™ Radio
Όμως, για κάποιες ημέρες
Frequency Assisted Lipo Tightening. Αυτή η
είναι απαραίτητη η χρήση
τεχνολογία αφενός λιώνει το επιπλέον λίπος με
ελαστικού κορσέ μέσα από
ήπιο τρόπο, προκαλώντας τη θερμική σύσπαση της
τα ρούχα.
επιδερμίδας μέσω ραδιοκυμάτων, και αφετέρου
Τα αποτελέσματα είναι θεμέσω μιας πολύ μικρής τρυπούλας το απορροφά.
αματικά, αφού δεν μένουν
Ακόλουθα, σμιλεύει τις προβληματικές περιοχές
ιδιαίτερα σημάδια χάρη στις
και εξαλείφει τη δερματική χαλάρωση.
μικροσκοπικές τομές.
Η τομή που χρησιμοποιείται είναι μικροσκοΑποτελεί την κατάλληλη επιπική και γίνεται σε ένα πολύ δυσδιάκριτο
λογή για άτομα κάθε ηλικίας,
σημείο της περιοχής θεραπείας. Έτσι, με τη
είτε γυναίκες είτε άντρες, που
διαδικασία διάλυσης του λίπους να προεμφανίζουν κάποια δερματική
ηγείται, η αποβολή του γίνεται μια πολύ
χαλάρωση ή και ραγάδες και
πιο εύκολη υπόθεση, που σαν επιπλέον
έχουν προβληματικές περιοχές με
αποτέλεσμα έχει να μειώσει το μετεγπερίσσεια λίπους.
χειρητικό πόνο, τα οιδήματα και την
Ενδείκνυται για όλο το σώμα, ακόμα
όποια δυσφορία.
και για τις δύσκολες περιοχές, με
Η μέθοδος BodyTite είναι η ιδανική
για άτομα που θέλουν να επέμβουν στο σώμα τους γρήγορα και
αποτελεσματικά, αλλά χωρίς να
έχουν το άγχος και τις επιπλοκές από ένα βαρύ χειρουργείο,
όπως ήταν όλες οι πλαστικές
επεμβάσεις λιποαναρρόφησης
μέχρι σήμερα. Συγκριτικά με
παλαιότερες μεθόδους, είναι
πιο ασφαλής, ήπια και λιγόιδιαίτερη έμφαση στην κοιλιά, τους γοφούς, τους
τερο τραυματική εναλλακτική
γλουτούς, τους μηρούς, τα γόνατα, τα χέρια, την
λύση, ενώ έχει πιο ομοιόπλάτη και άλλες περιοχές με επιπλέον συσσώμορφα αποτελέσματα και την
ρευση λίπους. Πλέον, η συγκεκριμένη τεχνική
μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις παχυελάχιστα δυνατή μετεγχειρησαρκίας, με μεγάλες πιθανότητες να είναι εφικτό
τική ανάρρωση.
να αποφευχθεί η μετέπειτα κοιλιοπλαστική. Ενώ,
αν κάποιος το επιθυμεί, η τεχνική BodyTite μπορεί
να εφαρμοστεί και μόνο για σύσφιγξη του δέρματος χωρίς λιποαναρρόφηση.
Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή ή τις
περιοχές θεραπείας και ξεκινάει περίπου από τα
1.500 ευρώ.

ΜΕΤΑ

Η μικρή τομή μπορεί να κρυφτεί, αν
πρόκειται για μια επέμβαση που αφορά
την περιοχή της κοιλιάς, για παράδειγμα.

Η νέα μέθοδος είναι
πιο ασφαλής και
λιγότερο τραυματική.

✱ Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τις πληροφορίες
την πλαστικό χειρουργό Βίλλυ Ροδοπούλου.
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ΜΕΤΑ

Γενικότερα, οι τομές γίνονται σε περιοχές
που δεν είναι εύκολα εμφανείς,
για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
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