EXCELLENCE METHOD

Uniwersalna nić wchłanialna z wielokierunkowo, specjalnie zaprojektowanymi wypustami przeznaczona do liftingu, wzmacniania tkanek i rewitalizacji okolic sromu. Doskonale mocuje się w tkankach i naprowadza je
na właściwe położenie, a właściwości stymulujące produkcję kolagenu,
przebudowują strukturę tkanek, tworząc wzmacniający stelaż. Stosowana
do plastyki pochwy, wzmacnia przednią i tylną ścianę, przywraca jej
sprężystość i witalność. Prowadzi to do odtworzenia jej funkcji podpierającej cewkę moczową i tym samym zapobiega mimowolnemu wyciekaniu
moczu. Nici są implantowane za pomocą kaniuli z atraumatyczną końcówką, zapobiegając tym samym dodatkowemu krwawieniu i obrzękowi
po zabiegu. Metoda jest szybka i komfortowa.

SPRING METHOD

Nić wchłanialna spiralnie owinięta wokół kaniuli bądź igły. Spring
idealnie sprawdza się w strefie wzmożonej ruchomości mięśniowej,
nadaje sprężystość oraz modeluje kształt. Wersja Light Lift Spring
z grubszą średnicą splotu implantowana jest w obszarze warg sromowych, przywracając naturalne krągłości warg sromowych, a następnie
wektor nici krzyżuje się w kroczu, podnosząc tym samym poziom
wejścia do pochwy. Po zaimplantowaniu oprócz działania mechanicznego, stymuluje produkcję kolagenu, zagęszcza i ujędrnia skórę.
Jej delikatniejsza wersja Nano Spring umieszczona jest na kaniuli
o tępej końcówce i wykorzystywana głównie do odbudowy objętości,
rewitalizacji i wzmocnienia tkanek. Świetnie sprawdza się w korekcji
warg sromowych, przywracając naturalną gęstość i jędrność.
Maksymalny efekt widoczny w ciągu 1-1,5 miesiąca po zabiegu
i utrzymuje się do 2 lat.

LL NEEDLE METHOD S

Wchłanialna (P(LA/CL) lub polipropylenowa nić (50 cm długa)
z dwukierunkowymi wypustami, przymocowana do pary atraumatycznych igieł (w kształcie lekko zaostrzonej na obu końcach rurki).
Przeznaczona odmładzania i zwężania ujścia pochwy. Nowoczesne
narzędzie do implantacji pozwala na wielokrotne przejścia, zmianę
kierunku prowadzenia nici, a tym samym gwarantuje mocny szew
i długotrwały efekt. Nie wymaga żadnych nacięć, ani bardzo
głębokich przejść. Metody implantacji dobierane są w zależności od
stopnia złożoności problemu.

Minimalnie inwazyjne zabiegi,
które możemy wykonać za pomocą
ginekologicznych nici Aptos:

• Zwężenie ujścia pochwy i plastyka krocza
• Odbudowa objętości i rewitalizacja warg sromowych
• Odmłodzenie pochwy, poprzez wzmocnienie przedniej
i tylnej ściany, poprawę jej sprężystości i witalności,
podtrzymanie cewki moczowej i powstrzymanie pierwszych
objawów WNM - wysiłkowego nietrzymania moczu
• Lifting tkanek

Dlaczego nici APTOS?
Jakie są zalety takiego zabiegu?

• Technologia ta pomaga zrekonstruować estetyczny
i funkcjonalny stan żeńskich narządów rozrodczych
• Pozwala nie tylko modelować, ale także wypełniać
i ujędrniać bez ograniczenia ruchomości
• Zabieg jest minimalnie inwazyjny i szybki (20-30 minut)
• Zapewnia szybki powrót do zdrowia
• Przeprowadza się go ambulatoryjnie w znieczuleniu
miejscowym
• Efekt jest długotrwały ze względu na działanie mechaniczne,
jak i rewiltalizujące skórę
• Nici wykonane z biostymulatorów tkankowych (PLA
i PCL)
• Nieinwazyjna plastyka pochwy nićmi zalecana jest szczególnie
u pacjentek, u których tkanki pochwy straciły swoje naprężenie
i elastyczność z powodu porodu, urazu lub wrodzonej patologii.
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INTIMATE
BEAUTY

Odmładzanie i przywracanie funkcjonalności
pochwy, krocza i sromu za pomocą nici APTOS.

okolic

Z biegiem lat, nie tylko skóra twarzy zaczyna wykazywać oznaki starzenia, dotyczy
to także innych części ciała. Zmieniają się struktury komórkowe i tkankowe,
co prowadzi do utraty elastyczności oraz zmniejszenia napięcia. Zmniejsza się
produkcja kolagenu, skóra odwadnia się, traci nawilżenie i staje się wiotka,
a naskórek coraz cieńszy. Mamy na to receptę. Współczesna medycyna jest
w stanie zaoferować nową, minimalnie inwazyjną metodę leczenia z zastosowaniem nici APTOS.
Biowchłanialne włókna na bazie kwasu polimekowego i kaprolaktonu z mikroskopijnymi haczykami (wypustami) lub w kształcie gęsto zwiniętej spirali z funkcją
pamięci, są umieszczane podskórnie w okolice wiotkiej skóry. Zarówno kwas
polimlekowy, jak i kaprolakton - to dwa silne stymulatory tkankowe i są szeroko
wykorzystywane w medycynie, w tym także do tworzenia wchłanialnych
nici chirurgicznych. Dlatego metoda ta zapewnia zgodność biologiczną i bezpieczeństwo. Doświadczenie firmy APTOS w zakresie implantacji nici w zabiegach
odmładzających sięga już ponad 23 lata i gwarantuje wysoką skuteczność zabiegową.
Poznaj minimalnie inwazyjne zabiegi: zwężania wejścia do pochwy, przebudowy
struktury tylnej i przedniej ściany pochwy z podtrzymaniem cewki moczowej
i zmniejszeniem pierwszych objawów w zakresie wysiłkowego nietrzymania
moczu, unoszenia tkanek okolic krocza z jednoczesnym liftingiem w obszarze warg
sromowych, rewitalizacji i przywracania młodzieńczych krągłości stref intymnych
z zastosowaniem nici APTOS!
Wraz z zanikiem włókien kolagenu tkanki pochwy i sromu tracą swoją elastyczność i witalność. I o ile w przypadku twarzy od lat stosowane są zabiegi kosmetyczne oraz odpowiednia pielęgnacja, dla utrzymania młodego wyglądu,
tak w przypadku stref intymnych polecane są minimalnie inwazyjne zabiegi
z pomocą nici APTOS - przywracające jędrność i funkcjonalność tych okolic.

Utrata elastyczności i naprężenia w tkance pochwy pojawia się z wielu powodów,
w tym: • Starzenia się • Palenia • Otyłości • Porodu • Histerektomii • Przebytych
operacji • Nacięcia krocza
Wydarzenia te powodują zamianę naturalnego kolagenu skóry na włókna, które nie
obkurczają i nie rozciągają się prawidłowo. Zwężanie wejścia do pochwy za pomocą
nici to zabieg kosmetyczny, który przywraca wygląd i funkcje okolicy pochwy
i krocza. Powoduje on podwójny efekt:
• Anatomia krocza i przedsionka pochwy zostaje zrekonstruowana
• Tkanki zostają trwale przebudowane, wzmocnione i ujędrnione, gdyż wokół każdej
nici wytwarza się nowy kolagen. Dzieje się tak poprzez bezpośrednie naciągnięcie
tkanki wskutek działania mechanicznego oraz poprzez zjawisko neokolagenezy,
która tworzy rodzaj stelażu tkankowego pełniącego funkcję "wtórnego wektora
ciągnięcia". Dlatego efekt utrzymuje się jeszcze bardzo długo, po wchłonięciu nici.
Szczególnie skuteczna jest także rewitalizacja warg sromowych za pomocą nici armirujących APTOS. Przywraca naturalną gęstość i jędrność tkanek oraz młodzieńczy
wygląd.
Nici są stosowane na takiej głębokości, jaka jest niezbędna dla pożądanego efektu.
Inaczej dobieramy głębokość w przypadku rewitalizacji warg sromowych, odbudowy objętości i przywrócenia estetycznego wyglądu, a inaczej w przypadku szycia
chirurgicznego w obszarze przedsionka pochwy, czy w celu przywrócenia prawidłowego naprężenia przedniej czy tylnej ściany pochwy. Okres rekonwalescencyjny
trwa około 2-5 tygodni, w zależności od typu zabiegu. Wszystkie zabiegi, w tym
zabieg zwężania i odmładzania pochwy wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i może być przeprowadzany zarówno u kobiet, które rodziły, jak i u kobiet, które
nie rodziły i w żadnym stopniu nie ogranicza możliwości porodu siłami natury.
Ten szybki i prosty zabieg pozwala kobietom odzyskać pewność siebie.

Szczególnie skuteczna jest także rewitalizacja warg sromowych za pomocą
nici armirujących APTOS. Przywraca naturalną gęstość i jędrność tkanek
oraz młodzieńczy wygląd.

Poznaj minimalnie
inwazyjne zabiegi APTOS:
• zwężania wejścia do pochwy
• przebudowy struktury tylnej i przedniej

ściany pochwy z podtrzymaniem cewki
moczowej
• zmniejszeniem pierwszych objawów
w zakresie wysiłkowego nietrzymania
moczu
• unoszenia tkanek okolic krocza z jednoczesnym liftingiem w obszarze warg
sromowych
• rewitalizacji i przywracania młodzieńczych krągłości stref intymnych
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