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   28.1.10                                         הודעה לעיתונות                                                 
  

  נשים  של ניתוח להרמה ולהגדלת החזה בשיטה חדשה      
   ,שתלי סיליקוןהכנסת חלופה להמהווה , הליך הרזיהתשעברו   

   רשת ניף הדגל שחונכת בסשובין הטיפולים החדשניים שיע   
   אלישע אסתטיקסקליניקות היופי והאסתטיקה               

   א"בת מגדלי מרכז ויצמן                       ב
  

שימוש ברקמת י " ע,החזה של נשים שעברו תהליך הרזייהלהגדלת  ושיטה חדשה להרמה
שתלי חלופה למהווה ה, )הנוצרים לצידי החזה עם הירידה במשקל( ,הגוף עצמועודפי עור 

חדשה לאסתטיקת עור יחידה הב,  והאסתטיקה החדשים שיתקיימובין טיפולי היופי, סיליקון
היחידה החדשה  .אלישע אסתטיקסרשת קליניקות היופי והאסתטיקה שפותחת , הפנים

בתל  ויצמןמרכז מגדלי ב 18 -בקומה ה , של הרשתסניף הדגלחנוכת במסגרת  מוקמת
  . ם בית החולים איכילוב בתל אביבבסמוך למתח, אביב

 עניק שירותיו לסניפיםיו, הרשתשל  מנהלהשמש גם הי ,חמישי במספר ה,סניף זה
  .בקרית ביאליק ובעפולה, בחיפה, צ"שבראשל

  
 בתום לעצב את החזהגם מעוניינות ,  משקלןקילוגרמים רבים משילותנשים הההרבה מ"

 רבות מהן. לא די בהרמתו בלבד, ומלאשהחזה יראה זקוף כדי ,  אולם.תהליך ההרזיה
כירורגית רופאה , פרידמןטלי ר "מסבירה ד "גם לתוספת נפח לשד,  בנוסף להרמה,זקוקות

מחלקה לכירורגיה ב, הגוף לאחר ירידה במשקל מרכזת תחום ניתוחי עצובובכירה פלסטית 
חים את תחום הניתוגם  מעתה ש פרידמן ר"ד . הרופא אסףרפואי המרכז ה, פלסטית

  . אלישע אסתטיקסהפלסטיים ברשת 
קיימת  עכשיומ, י הכנסת שתל סיליקון"הייתה עלמילוי החזה עד כה האופציה היחידה "

מכביד על משקל ש ,הנו קיומו של השתלהמוכרת שיטה הסרון הגדול של יהח .אופציה נוספת
מחייב  לאורך זמןואחראי לשינוי בצורת השד השתל פעמים רבות . השד מעצם נוכחותו

שעברו נשים המתאימה ל, החדשהשיטה ב" לדבריה .פרידמןר " מסבירה ד"ניתוחים עתידיים
בצידי נוצרים שהגוף  עודפי עוררקמת  -מוש ברקמה עצמונית ישנעשה , תהליך הרזייה

אין  :בולטיםיתרונות , להגדיל ולעצב את השד בו זמנית בה ניתן - בגופן של נשים אלה החזה
ניתוח בך בהתערבות נוספת או  צוראין, שנים רבותלאורך נשמרות  וצאותהת, בשתלים צורך
 ,מתבצע עיצוב של צורת השד, נפח הוספתההשד ו בנוסף לניוד הרקמה לתוךשכן , נוסף

  ".יישמר לאורך זמן קומויוהשד החדש מקובע לצלעות על מנת שמ
  

 טיפולי מזותראפיה הואוכנס לשימוש ביחידה החדשה לאסתטיקת עור הפנים חידוש נוסף שי
 10 -בכמוגן ה Ultra peel II plusחדש המכשיר השימוש בי "לא פולשנית הנעשה ע

המחדיר חומרים פעילים לשכבת הדרמיס ללא  ,)י מכון התקנים"מאושר בישראל ע(, פטנטים
האמריקאי לשמש חלופה להזרקות מחט בטיפולי  FDA -י ה"ואושר לשימוש ע, מחט הזרקות

   .מזותראפיה
, אקנהריפוי ב, בצלוליט, לטיפולגם אושר ,  בשילוב חומרי מזותראפיה מתאימים, זהכשירמ
נקבוביות להעלמת , קעקועיםהסרת צלקות וסימני להסרת , סימני מתיחה בעורהעלמת ב

  .פתוחות וכתמי פיגמנטציה
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סוג של  – Microdremabration :  ביותרתהליכים מהמתקדמים נימשלב שמכשיר ה

  יסטלים קטנים של אבני ספיר קשות י זרם קר" עהנעשה, מוגן פטנט, ילינג של העורפתהליך 
  לא פולשניתתת עורית החדרה ) ייחודי ומוגן פטנט(תהליך  – Dermoelectroporation -ו

  . י פולסים אלקטרומגנטיים"ע,  פעיליםשל חומרים
פואי של הפקולטה בוגרת לימודי המכון הר, אנא קולי " עמכשיר זה יעשההטיפולים ב

המזותראפיה הקוסמטית תחום טיפולי את מנהלת  ה,גרוזיה, לרפואה  באוניברסיטת טביליסי
  .                                   אלישע אסתטיקסשל רשת הקליניקות 

ופילינגים קלים , טיפולי פנים קוסמטיים, וסף להזרקות בוטוקס וחומרי מילויכול זאת בנ
   . המתבצעים ביחידהובינוניים

  
,  בסניף החדש טיפולי הסרת שיער במכשירי לייזר הפועלים בטכנולוגיות מתקדמותכן יעשו
ולשיער  לבעלות עור כההוגם , לכול סוגי העורהנותנים מענה  – לאדה ואלכסנדריטביניהם 
 יטיפול. י מכשירים רגילים אחרים המצויים בשוק"כ אינם ניתנים לטיפול ע"שבד, פלומתי
ינג טיפולים 'אקנה ואנטיאייג, יהפיגמנטצ: כמו גם בטיפולים בבעיות עור שכיחות כמו, הלייזר

קוסמטיקאית פארה רפואית ו,  מנהלת תחום יחידת טיפולי הלייזר כהן–חגית גבסו י " עיעשו
PMEבסניף הדגל .   

  
ומחית לרפואת מ , הנרייטה צביקר "י ד" עיעשהובידיים רגליים ב טיפול בפטריות ציפורנייםה

הייחודיות , ללא תופעות לוואישל צמחים ועל בסיס טבעי משחות בעלות נוסחאות י "ע ,עור
כולן היום רוצות להיראות יפה ובניית ציפורניים היא חלק  ".אלישע אסתטיקסלרשת 

הן נשים בפטרת בציפורני הידיים  כיום לטיפול  מהמקרים המגיעים70%כ אך , מהתהליך
ששונה , מדובר בפטריית הקנדידה".  הנרייטה צביקר " דטוענת" יפורנייםשעברו בניית צ

ת ציפורניים לא וצה בעובדה שבניינעוהסיבה להיווצרותה , מהפטרייה שבציפורני הרגליים
אין , בניית ציפורניים מחייבת דיוק מושלם" .נכונהבצורה  נעשית בחלק גדול מהמקרים

והמים והלכלוך חודרים , וכליםנו הרי רוחצים ידיים א. להשאיר אפילו נקב קטן חשוף לאוויר
ניתן לזהות ". היא מסבירה" ה מצע אידיאלי להתפתחותה של הפטריימה שמהווה, פנימה

אחר כך ,  התנפחות סביב הציפורןכשמתחילההתפתחות הפטרייה כבר בשלב ראשון 
 ע אסתטיקסאלישבפטריות ציפורניים במשך הטיפול ". מתפתחת מוגלה וסובלים מכאבים

של כול שניתן כ ראשון מתחילים בהורדהבשלב .  שלבים והוא נעשה במספר,כשנהאורך 
הרציף טיפול את ה.  במשחה על בסיס צמחים הפגועה באמצעות לייזר ומריחהחלקי הציפורן
אף הוא על ,  להשריה יומית של הציפורנייםהמיועד, בבית בעזרת חומר מיוחדיש להמשיך 
 3 -בחודש הראשון יש להגיע לקליניקה ל .למריחה לאחר ההשריה הומשח, בסיס צמחים

. למרוח לק או לגזור ציפורנייםבמהלך הטיפול אסור . ולים ולאחר מכן אחת לחודשטיפ
אורך גם הוא , בידייםפטרייה מסוג אחר מזה ש שהיא, ל בפטריות בציפורני הרגלייםהטיפו
 על פי שיקול דעת ,ל הציפורניים בלייזרי הסרת חלקים פגועים ש" הוא עומתבצע אף, כשנה

מריחת משחות על בסיס צמחי מרפא , )חולי מחלות כרוניות שונות, חולי סוכרת(הרופאה 
. מדי יום לאחר הרחצה, את המשך הטיפול יש לבצע בבית. וחבישת כול ציפורן בתחבושת

 ת נוסחהזר בעמתבצע הטיפול האינטנסיביחודש הראשון של הטיפול  בצביקר "לדברי ד
כדי , בותיההמיועד לריכוך הציפורן ולהפרדת שכחומר המשלבת צמחי מרפא ואוריאה 

  .לאפשר חדירה טובה של חומרי ההבראה
שמספרו  , "אסתטיקס אלישע"ארצי של - מלאים ניתן להשיג במוקד הטלפוני הכלללפרטים

1599-569999.  
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