The Beaty News

אתר חדשות בנושא יופי ,טיפול ועוד.
מאת :לבנת סדן
6.11.09

לקריאה נוחה יותר יש לעבור לסוף הכתבה
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תחום האסתטיקה הדרמטולוגית מציע נכון להיום שפע של פתרונות לבעיית
הזדקנות העור וחידוש עור הנעורים .כל הפתרונות המוצעים היום פועלים
כמנגנונים של "כיבוי שריפות" – מילוי נקודתי של קמטים שכבר קיימים ,פילינג
של עור בלוי ,ניתוחים פלסטיים למתיחת פנים שהתקמטו וכדומה.
 My Cellsמציגה לראשונה פיתוח המאפשר טיפול מונע של בניית רקמות לטווח
ארוך בתחום האסתטיקה .מדובר פפריצת דרך מדעית טיפולית ,המשפרת את
מראה העור הכללי באופן מהותי ומביא פתרון לאזורים בעייתיים ,שעד כה לא
היה לרופאים המומחים מה להציע כפתרון אפקטיבי הנראה לעין ,ביניהם גם גב
היד ,אזור העיניים ) עפעפיים תחתונים ( ,הלחיים ,הצוואר והמחשוף ) .( decolte
החדשנות מקורה בתהליך עצמו ,המתבסס בגיוס תאי הגוף עצמם ) באמצעות
דגימת דם פשוטה ( ,ןללא החדרת חומרים זרים .הדם שנדגם עובר צנטריפוגה,
שמעשירה את הפלסמה ,ומוזרק שוב לגוף .בכך מתבצע גיוס של תאי הגוף
למען חידוש התאים.
הרעיון החדשני והמהפכני בשיטה זו הינו בעצם השימוש בטסיות הדם ) כידוע,
תפקיד הטסיות הינו "טיפול" מיידי משקם לעור בזמן פציעה ( ובתאי גזע של
המטופל/ת עצמו/ה ,על מנת להביא לחידוש רקמות העור תוך גיוס המנגנונים
הטבעיים הקיימים בגוף ושימוש בתהליכי הריפוי הטבעיים של הגוף.
הטיפול מתבצע אצל רופא ,מהיר ומיידי ,ולאחר ההזרקה אפשר כבר לשים מייד
מייק אפ ולהמשיך את השגרה.
בתהליך שנמשך כ 15-דקות במרפאה ,לוקח רופא שהוסמך על ידי , My Cells
דגימת דם מהמטופל ) כמו בבדיקת דם רגילה ( ,מפריד את הדם למרכיביו
השונים ואוסף מהדם את הפלסמה המועשרת בטסיות דם ובתאי הגזע ומזריק
את הפלסמה הזאת בחזרה למטופל/ת לאיזורים שונים בעור הזקוקים
להתחדשות .כאשר הפלסמה מוזרקת לעור ,התאים הנמצאים בה מעודדים
התחדשות וצמיחה של השכבות התת-עוריות תוך יצירת קולגן חדש .בשיטה זו
בעצם מקבל המטופל את כל "הדברים הטובים" אשר יוצרות הטסיות.
תהליך ההזרקה עצמו והפלסמה המועשרת משדרים אותות של צורך בריפוי
מיידי ובכך גורמים לגיוס מיידי של מנגנוני הריפוי של הגוף.הטסיות ותאי הגזע
הנמצאים בריכוז גבוה מאד בפלסמה ,מזרזים ,מגבירים וממריצים את התהליך,
המחקה את תהליך הריפוי הטבעי של הגוף .בסופו של תהליך זה נוצרות רקמות
ושכבות תת עוריות חדשות ורעננות ,תוך השבת התאים שאבדו במהלך השנים,
כל זאת בעזרת התאים של המטופל עצמו וללא חומרים זרים.
עלות הטיפול נעה בטווח של  ,₪ 4000 – 2500בהתאם לצורך הטיפולי וכמות
ההזרקות שתקבע למטופל בידי הרופא.

