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למטרות

הקדמה

השאיפה להיראות צעיר הינה אוניברסאלית.
מאחוריה עומדת ההנחה החברתית שאם אתה
נראה צעיר אז אתה בריא ,מאושר ,ומצליח בחיים.
והאמת הינה שמראה צעיר אכן נותן תחושת
ביטחון ,כוח ,שליטה בחיים ומניע להצלחה.

ולכן ,מסיבות אלה אנשים שואפים להראות צעירים
והאפשריות כיום הינם זמינות ,מיידיות ,וללא כאב
או צורך בניתוח.

העיקרון בהזרקות אסתטיות הינו שלא מדובר
בניתוח ,אין כאב ,תופעות לוואי מעטות מאוד וגם
אם קורות הן זמניות מאוד .הטיפול הינו קצר )30
דקות( אפשר לעצור בכל רגע ,אפשר להוסיף לפי
הצורך האישי .אפשר לשלוט בכמות ההזרקה  -כל
אחד יקבל
בדיוק לפי בקשתו.

הכוונה להשאיר את המראה הבסיסי אבל "להוריד שנים" מהגיל הרשום.
אפרט ארבע שיטות טיפול לשימור מראה צעיר ,אנטי אייג'ינג .הנכון ביותר הוא לשלב ביניהן
ולקחת מכל אחת את המתאים ביותר למטופל/ת.
)המאמר ניכתב עבור נשים וגברים כאחד(

מילוי חריצים:

הזרקות מילוי בעור :

החומר האוניברסאלי להזרקות מילוי הינה חומצה היאלורונית  -המגיעה בצורת חומר ג'לטיני
דמוי משחה שקופה .חומצה זו מצויה דרך קבע בעור ואחד מפעולותיה הוא לתת נפח להחזיק
מים .עם הזמן והשנים החומר מידלדל ופחות מים מוחזקים בעור  -שמקבל אז את צורתו
המקומטת והיבשה .ולכן החזרת החומצה לעור מחזירה אותו למצבו הצעיר.
חומר זה מוזרק למשל לחריץ בעור וממלא אותו ,משטח אותו ,ומטשטש את קיומו.
מאחר ואותה חומצה מוכרת לגוף ואינה זרה לו  -הגוף אינו דוחה אות ומקבל אותה ללא
תופעות לוואי.

את החומר הזה אפשר להזריק לכל חריץ בעור ,ולהפוך את החריץ מעמוק  -לשטוח יותר
ופחות גלוי .דוגמאות :חריצים קטנים מעל השפה העליונה )נקראים קמטוטי עישון(,
החריצים העמוקים מצידי האף ,החריצים היורדים מזווית הפה לכוון הסנטר )מריונטות(,
חריצים במצח ,בין העיניים ,מצידי העיניים ,מתחת לעיניים )עיניים שקועות(.
הזרקתו למשל סביב השפתיים )קו השפתיים( תיתן להם הדגשה .הזרקתו ליד הגבות
תאפשר הרמה קלה שלהן.

מקומות הזרקת מילוי
כל חריץ ושקע אפשר למלא ולטשטש

דוגמאות טיפוליות :
הזרקות להדגשת עצמות לחיים

מילוי נפח בשפתיים,

הפרופורציות ה"קלסיות" של השפתיים

מילוי חריצים בצידי האף

הזרקות מילוי להחייאת עור יבש ,שאיבד נפח ,התכווץ עם חריצים::

)כדוגמת התפוח(.

אפשר בקלות להחזיר את ה"חיים"
לעור כזה ולקבל מראה מתוח,
ומלא.
הטכניקה מצריכה שלשה טיפולי
"שטח עור" ,אותם יש לבצע
בהפרשי  2-3שבועות.

זה מה שקורה לתפוח שמתייבש...

...וזה מה שיקרה לו כשיטופל
בהחזרת
נפח ולחות.

עיצוב אף:

מה אפשר לעשות:

להעלים גבנונית ,למלא חוסרים
להרים את חוד האף ,ליישר את גב האף.

קמטוטי עור במחשוף:

קמטוטי "עישון" בשפה העליונה

מילוי תעלת הדמעות

תיקון סנטר בולט

מתי רואים תוצאה של הזרקות המילוי:

מיד בתום הטיפול .אפשר להשוות צילום של לפני טיפול וצילום מיידי של אחרי.
בטיפולי החייאת עור פגום )התפוח(  -רוב השינוי ניראה בגמר הטיפול השני .והשאר בשלישי.

תופעות לוואי להזרקות מילויים :כאמור החומר המוזרק חסר כל תופעות לוואי .בעור
עלולות להראות נקודות ההזרקה ,לעיתים דימום מקומי קטן תת עורי .לעיתים נפיחות קטנה.
יתכן ונפיחות קלה תימשך יום-יומיים ,ולאחר מכן נספגת מהר .כנ"ל נקודת דימום שאולי
תיווצר .נהוג לשים קרח על האזור המטופל להקטנת התופעות הנ"ל שבכל מקרה הן תמיד
זמניות.
כל כמה זמן צריך טיפול תחזוקה חוזר של מילוי ? עם הזמן חומר זה נספג לאט
לאט וכעבור זמן מה יש צורך לחזור על פעולות תחזוקת הנעורים .זמן הספיגה משתנה
מאדם לאדם ,תלוי בעור ,בעומק ההזרקה ,טכניקת ההזרקה ,והחומר עצמו.
בפגישת התייעצות ניתן להעריך אינדיבידואלית את משך הזמן בין טיפול לטיפול.
הממוצע של כל האיזורים הינו  10-12חודש.

שימוש במיקרו-קנולות למיעוט מספר הדקירות  :מדובר במחט גמישה ללא חוד,
שאיתה נ כנסים לעור בנקודה אחת ומשם עוברים למקומות נוספים ללא צורך לדקור במקום
נוסף.
שיטה זו מקטינה את הסיכון שבפגיע בנימי דם תת עוריים.

הזרקות בוטוקס :

בוטוקס הינו חומר רפואי אשר מרפה שריר ,ומכאן עזרתו בטשטוש חריצים שנגרמים משריר
שמתכווץ מתחת לעור .למשל צידי העיניים ,המצח ,ובין העיניים .הזרקות נקודתיות של חומר
זה לתוך השריר מקטינות את מידת הכווץ שלו  -וזה מקטין את עומק החריץ שבעור המצוי
מעל השריר.
הטיפול חייב להיעשות רק ע"י רופא שהוכשר לטיפול בחומר זה.

העלמת רצועות צוואריות:

מתי רואים תוצאה של בוטוקס :מחמישה ימים עד כשבוע אחרי הטיפול.
תופעות לוואי להזרקות בוטוקס  :הטיפול חייב להינתן ע"י רופא שהוכשר במיוחד
להזרקות אלה .עלולות להתקבל תופעות לוואי אם כי הן נדירות .כולן חולפות תוך זמן קצר.
כל כמה זמן צריך בוטוקס ? האפקט מחזיק כ  4 -חודשים ויש לחזור על הטיפול .אחרי
מספר טיפול האפקט נישאר זמן רב יותר.

בוטוקס לטיפול הזעת יתר:

נושא לא נעים  -ומאוד מציק.

הבוטוקס נותן מענה מצוין  -משתק את
בלוטות הזעה למשך  8-9חודשים ,ולכן
הטיפול הינו למעשה פעם בשנה ,לקראת
הקיץ.

מתאים למי שאינו מעוניין בניתוח )שלא נותן
מעשנה מושלם( ,ושניכשל בטיפולים
הסטנדרטיים.
טיפול חד פעמי ,לא כואב ,קצר.

על חוטים שמעתם ??
מתיחת פנים בלי ניתוח?
הרמת לחיים בלי ניתוח?

כן ,אפשרי ) -במגבלות (...

מדובר בהחדרת חוטים אל מתחת לעור ע"י
מחטים סטריליות מיוחדות  ,בהרדמה
מקומית.שיטה זו נכנסה להילוך גבוהה בשנים
האחרונות ,כשהמובילה הינה קוריאה ,והחוטים
נקראים לעיתים "חוטים קוריאניים".
החוטים בנויים מחומר הנקרא פולידיאקסון -
המשמש גם להכנת חוטי תפירה בניתוחי לב.
הוא אינו גורם לכל תגובת דחיה או דלקת של
העור או הרקמה שמתחתיו.
ניתן לקבל אפקט של מתיחת הפנים לצדדים ,הרמת לחיים ,הרמת קו הלסת ,יישור חריצים
וקימוטים בלחי ,בצוואר ומתחת לסנטר.

החוטים נמסים לאט מתחת לעור במשך מספר חודשים ,ובו זמנית יוצרים תגובה תת עורית
בהתאם למטרתם.
האפקט מתחיל כשישה שבועות
אחרי הטיפול  -ונשמר כשנה וחצי.

להבהיר :טיפול זה אינו בא במקום ניתוח הרמת פנים .אבל מי שאינו בשלב המתאים לניתוח
או הרוצה טיפול פחות אגרסיבי ,ומחפש אלטרנטיבה שאינה כרוכה בהרדמה ,חיתוך העור,
כאב ,החלמה ארוכה ,צלקות ,סיכוני ניתוח ,ותמחיר שונה  -יכול ליהנות מטיפול בחוטים
נמסים.

קיימים מספר סוגי חוטים והרופא המטפל יבחר החוט המתאים לצרכים.

אפשר לבצע בו זמנית טיפול במיקומים שונים בפנים ,בצוואר ,ובחוטים שונים  -באותה
ישיבה.

טיפול ב פרופילו PROPHILO -

זה הוא ג'ל של חומצה היאלורונית אבל  -בעל ריכוז גבוה.
הזרקתו תחת לעור גורמת מיד לגירוי ייצור קולגן ואלסטין  -שני חומרי שגורמים לעור
להימתח ,להתגמש לסלק קמטוטי שטח  -לתת לו חיים צעירים.
טוב לצוואר ,למחשוף ,לסתות  ,לחיים  -כל מקום.

החומר המוזרק מתחת לעור "נמס" כמו דבש על צלחת ,ומתפזר לכל הכוונים ועובד על העור
בחלקו התחתון .ייצור הקולגן והאלסטין מתחיל מיד עם ההזרקה ,והתוצאות נראות אחרי
כחודשיים אחרי ההזרקה.

מה הטכניקה? קיימת שיטת " 5הנקודות" על הפנים  -אליהם מזריקים את החומר ,ואפשר
גם לפזר את החומר בקנולות שאינן דוקרות.

ומה עם כאב ? אז לא !!  -יש הרדמה למילויים ,לבוטוקס ולהחדרת
החוטים :
יש מענה גם למי שמאוד רגיש.
 ניתנת הרדמה מקומית ע"י משחה מרדימה חזקה במיוחד) .הרבה יותר חזקה
מ(EMLA -
 בכל מקרה השימוש הינו במחטים דקות מאוד ,קצרות מאוד.
 יש שימוש במחטים מיוחדות אלסטיות ללא חוד " -מיקרו-קנולות"  -פחות דקירות.
 בתוך החומר המוזרק למילויים נמצא גם חומר להרדמה מקומית כך שהוא נישאר שם
עוד זמן מה.
 במצבים מיוחדים ניתן להרדים בזריקה נקודתית מקומית )כמו אצל רופא שיניים(.
אפשר ולעיתים אף רצוי ,לשלב באותה ישיבה טיפולים מכל הסוגים  -אין התנגשות.

בסיכום :אפשר "להוריד שנים" ועדיין להישאר "אותו אדם רק צעיר יותר"...

ומספר מילים של הנחיה כללית,
ומידת זהירות הנדרשת מהמטופל/ת

מאחר ושוק האסתטיקה פרוץ לכל מיני גורמים שאינם
מקצועיים.
יש להתייחס לטיפולי האסתטיקה האלה כטיפול
רפואי לכל דבר.








מקצוע האסתטיקה הרפואית דורש לימוד רב ,ידע
רפואי כללי ,ואנטומי במיוחד.
המטפל חייב להיות רופא בעל רישיון עבודה כרופא )לוודא(.
עדיפות על מומחה ששטח התמחותו הבסיסי הינו בתחום הראש והצוואר או העור
והפלסטיקה) .לשאול על התמחות(.
המקצוע דורש אימון רב ,ניסיון ,קריאת חומר רפואי ,השתתפות בכנסים בארץ
ובעולם.
המומחה אמור להכיר סיכונים ,לדעת לטפל בתופעות לוואי או תקלות אפשריות.
החומרים שבשימושו אמורים להיות טריים ,שמורים באמצעי אחסון המומלצים ע"י
היצרנים ,ובעלי האיכות המקסימאלית) .לבקש לראות(.
חובה לשמור על סטריליות המחטים ,הקנולות ,המזרקים ,ולמקצועיות החומרים
שבשימוש הרפואי.

ואם הכל ישמר כראוי  -אין סיבה שלא נצא בחיוך מכל טיפול אסתטי.

ב ה צ ל ח ה !!

