Εφαρμογές Plexr
"Αναίμακτη και μη
επεμβατική χειρουργική"
Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική
Εξάλειψη ρυτίδων προσώπου
(μεσόφρυο, πόδι χήνας, ρυτίδες
καπνιστού)
Εξάλειψη ουλών
Αφαίρεση Τατουάζ
Αναίμακτη αφαίρεση σπίλων
υπερκερατώσεων και ογκιδίων
Αφαίρεση ξανθελασμάτων χωρίς
χειρουργείο

Βιογραφικό
Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Αθανάσιος Ντούζγος είναι
απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έκανε ειδικότητα στο Ογκολογικό
Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Αγ.
Σάββας” όπου εξειδικεύτηκε στην
οφθαλμοπλαστική και τη
χειρουργική του κόγχου και της
δακρυϊκής συσκευής. Είναι
πιστοποιημένο μέλος του
Ευρωπαϊκού Συλλόγου
Οφθαλμολογίας . Είναι ιδρυτικό
μέλος της Ελληνικής Εταιρίας
Αισθητικής Ιατρικής και
Αναίμακτης Χειρουργικής.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛOΓΙΑ

PLEXR
ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ιατρείο
Βύρωνος 32 Λαμία, Φθιώτιδα 35100
www.ntouzgos-ofthalmiatros.gr

Αισθητική Ιατρική και
Αναίμακτη Χειρουργική

Τεχνολογία
Η συσκευή PLEXR κάνει χρήση της τέταρτης κατάστασης της ύλης, το ΠΛΑΣΜΑ. Δημιουργεί ένα
μικρό ηλεκτρικό τόξο που μοιάζει με κεραυνό, προκειμένου να αυξάνεται επιλεκτικά η
θερμοκρασία σε μία συγκεκριμένη ζώνη, εξατμίζοντας τους δερματικούς ιστούς χωρίς να
επηρεάζονται οι βαθύτερες στοιβάδες. Γιαυτό δεν δημιουργούνται ουλές ή ασυμμετρίες. Η
μέθοδος αυτή είναι ευρέως γνωστή στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της
αναίμακτης αισθητικής χειρουργικής είναι ότι ποιο καινούριο υπάρχει, και χρησιμοποιείται μόνο
από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ιατρούς όπως ο κος Ντούζγος .

Μη Επεμβατική
Βλεφαροπλαστική με
Plexr
Πλεονεκτήματα Plexr



ΟΧΙ νυστέρι ή Laser.




ΟΧΙ ράμματα.
OXI αιμορραγίες.

ΟΧΙ νέκρωση ή έγκαυμα.


Προστασία γειτονικών
ιστών.



Επιλεκτική εξάχνωση
κερατινοκυττάρων.


Μόνιμη Δράση

Η χαλάρωση και η περίσσεια δέρματος των
βλεφάρων εμφανίζεται ακόμη και σε μικρές
ηλικίες. Έτσι το βλέμμα εμφανίζεται
κουρασμένο ή και «γερασμένο». Η μη
επεμβατική βλεφαροπλαστική, όπως εξάλλου
και από το όνομά της,
δεν χρησιμοποιεί νυστέρι ή λέιζερ για την
αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος, αλλά
ούτε ράμματα με αποτέλεσμα να
αποφεύγονται όλοι οι κίνδυνοι και οι
επιπλοκές της επέμβασης. Μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλους που έχουν πρόβλημα
ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν γίνεται τομή, ούτε
αφαίρεση του επιπλέον δέρματος και λίπους.
Πραγματοποιείται αφαιρώντας
κερατινοκύτταρα μέσω εξάχνωσης.
Καθένα από αυτά τα spot εξαχνώνει τα
επιφανειακά κερατινοκύτταρα χωρίς να
επηρεάζει την βασική μεμβράνη, χωρίς να
προκαλεί αιμορραγία και το πιο σημαντικό
χωρίς να προκαλεί νέκρωση στους
περιβάλλοντες και υποκείμενους ιστούς. Με το

PLEXR αποφεύγονται οι δυσκολίες και οι
κίνδυνοι του LASER. Είναι η μόνη συσκευή
φυσικού και μόνιμου γεμίσματος με
ασφάλεια, χωρίς παρενέργειες, με σταθερό
και μόνιμο αποτέλεσμα. Η διαδικασία
εφαρμόζεται σε πτυχές βλεφάρων και
περιοφθαλμικές ρυτίδες ανάλογα με τις
ανάγκες και το πρόβλημα. Ο ασθενής μετά
την ολοκλήρωση της θεραπείας μπορεί να δει
άμεσα το αποτέλεσμα. Η κάθε συνεδρία
διαρκεί 10 λεπτά και τα σημαδάκια που είναι
μεγέθους λιγότερο από ένα χιλιοστό θα
εξαφανιστούν σε 3 με 7 μέρες στη χειρότερη
περίπτωση. Μέχρι να εξαφανιστούν τα
σημαδάκια καλύπτονται με ένα απλό make
up. Ο ασθενής μετά την εφαρμογή μπορεί να
επιστρέψει στην εργασία του κ στις
δραστηριότητές του την ίδια μέρα ακόμα κ
μετά από την εφαρμογή κ δεν χρειάζεται να
λάβει κάποια ειδική φαρμακευτική αγωγή
ούτε ιδιαίτερες και αυστηρές προφυλάξεις.

