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1PrzeszczeP włosów
Taka metoda walki z utratą włosów zalecana jest jedynie 
w przypadkach łysienia androgenowego. Czyli takiego, które 
pojawia się na szczycie głowy – podczas gdy boki i tył nie tracą 
włosów. Najczęściej dotyczy ono mężczyzn, ale zdarza się także 
u kobiet. Problem pojawia się zazwyczaj u osób w średnim 
wieku, czasami może występować jednak już około 20. roku 
życia i stanowić ogromne źródło stresu. W klinice Elite zabiegi 
przeszczepu przeprowadza się za pomocą robota Artas iX. To 
rozwiązanie nie tylko bardzo skuteczne, lecz także komfor-
towe dla pacjentów. W czasie jednej sesji robot tysiące razy 
dokładniej niż człowiek pobiera jednostki włosów. System 
wizji stereoskopowej i wysokiej rozdzielczości pozwala zna-
leźć najlepsze okazy do przeniesienia. Warto też podkreślić, 
że technika ta pozwala przeszczepić wszystkie potrzebne 
struktury włosa – w tym komórki macierzyste, które odpo-
wiadają za jego wzrost. Dzięki temu włosy po transplantacji 
rosną podobnie jak te naturalne, a fryzura odzyskuje swój 
dawny charakter.
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Fatcell Hair 
– teraPia komórkami 
macierzystymi 
Na wstępnym etapie łysienia androgenowego, gdy mieszki 
włosowe są nadal aktywne, terapia Fatcell Hair pozwala 
przywrócić w nich tętniące życie. Włosy zaczynają odrastać 
w perspektywie trzech miesięcy, a te słabe stają się stop-
niowo coraz grubsze. Leczenie komórkami macierzystymi, 
pobranymi z własnego tłuszczu, daje znakomite rezultaty na 
poziomie 70 proc. skuteczności, lepsze niż terapia osoczem 
bogatopłytkowym. Do zabiegu pobieramy niewielką ilość 
tłuszczu, ok. 10 ml, z okolicy brzucha lub ud. Zabieg wy-
konujemy w znieczuleniu miejscowym. Podanie komórek 
macierzystych w uszkodzony narząd, w tym przypadku 
w skórę, skutkuje odbudową cebulek włosowych. W efekcie 
zabiegu dochodzi również do lepszego ukrwienia skóry, 
dzięki czemu mocniejsze włosy utrzymują się w niej dłużej. 

laser na łuszczycę 
Nieleczona łuszczyca (podobnie jak bielactwo czy egzema) może 
prowadzić do nadmiernej utraty włosów. W tych przypadkach 
idealnym rozwiązaniem są zabiegi laserem Exciplex. Jest to sys-
tem ekscymerowy, który emituje światło o długości fali 308 nm. 
Skuteczność lasera Exciplex potwierdzona jest 186 badaniami 
klinicznymi oraz publikacjami naukowymi. Działanie tej długości 
fali świetlnej prowadzi do apoptozy limfocytów T, czyli zaniku 
tych komórek, które w przypadku łuszczycy, czyli choroby auto-
immunologicznej, działają nieprawidłowo. Terapia systemem 
ekscymerowym przynosi efekty zredukowania stanu zapalnego, 
zaniku powstającej łuski na skórze głowy i świądu. Sama terapia 
może trwać do trzech miesięcy, lecz pierwsze efekty widoczne są 
zazwyczaj po kilku zabiegach – maksymalnie do miesiąca. Warto 
wspomieć, że przy takiej terapii najważniejsza jest systematyczność, 
spotkania odbywać się muszą dwa razy w tygodniu, aby rezultaty 
były jak najszybciej widoczne. 

Robot Artas iX to przełom w metodach transplantacji 
włosów. Jest dużo bardziej precyzyjny niż człowiek. 
Perfekcyjnie pobiera jedynie najbardziej wartościowe 
mieszki włosowe – takie, które mają największe szanse  
na przyjęcie się i przetrwanie. 

W przypadku łysienia i utraty włosów
spec jaliści  poleca ją
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