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Kaybettiklerizi
Geri Kazanın...
Saçlarınıza Son
Teknolojiyle
Yeniden
Kavuşun!

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Saç Mezoterapisi Nedir?
Saç mezoterapisinde saç için faydalı maddeler, vitamin ve
mineraller direkt saçlı deriye verilir. Bu yöntem ile saç dökülmesinin
durdurulması ve yeni saç gelişimi sağlanabilmektedir. Saç
mezoterapisi saçlı deride kan dolaşımını canlandırır.
Saç mezoterapisi seansları şikayete göre değişmekle birlikte ortalama
10 seans yapılmalıdır. Başlangıçta 1-2 haftada bir yapılabilir, daha
sonra seans aralıkları açılabilir. Saç tellerinde kalınlaşma ve saç
sıklığında çoğalma görülebilir.
Hastanemizde saç dökülmenizin yapısına göre bitkisel
flavonidlerden elde edilen özel extreler saçlı derinize sürüldükten
sonra dermaroler ile saç mezoterapiside yapılmaktadır.

PRP Nedir?

Saç Dökülmesi
Günde ortalama 100 adet saç dökülmesi normaldir. Daha fazla
saç dökülmesi halinde ise bir Dermatoloji Uzmanına danışılması
gereklidir.

Saç Dökülmesi Nedenleri
1- Genetik Nedenler
Genetik tipte saç dökülmesi en çok erkeklerde görülür; ancak
kadınlarda da ortaya çıkabilir. Genetik tipte saç dökülmesi alın ve
tepe bölgesinde açılma ve saç tellerinde incelme şeklinde ortaya
çıkmaktadır.

2- Diğer Nedenler
Hamilelik sonrası
Mevsimsel
Ateşli hastalık, ameliyat ve kaza gibi olayların sonrası
Bazı ilaçlar
Demir eksikliği, B12 eksikliği
Tiroit hastalıkları (guatr)
Yoğun stres
Aşırı rejim ve proteinden eksik beslenme
Saçlı deride aşırı kepeklenme
Yanlış uygulanan saç bakım ürünleri
Hormon dengesizliği

Saç Dökülmesi Tedavisi
Saç dökülmesi ve saçta kellik şikayeti mevcut olduğunda bir
Dermatoloji Uzmanına danışılmalıdır. Saç derisinin muayenesi,
saç tellerinin tetkiki ve kan tetkikleri ile saç dökülmesinin nedeni
tespit edilir. Daha sonra saç dökülmesi tedavisi düzenlenir. Saç
dökülmesi tedavisinde çeşitli ilaçlar, PRP, mezoterapi gibi yöntemler
uygulanmaktadır.

PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi, hastanın kendi kanı alınarak
santrifüj edildikten sonra kırmızı kan hücrelerinden ayrışan plazma
kısmının mezoterapi veya dolgu yöntemi ile cilde uygulanmasıdır.
PRP yönteminde elde edilen bu plazmadaki hücrelerden salgılanan
büyüme faktörleri, kök hücrelerin göçünü ve çoğalmasını tetikler.
Böylece dokuda yenilenme meydana gelir. Bu yöntemin en önemli
avantajı hastanın kendi kanından elde edilmiş olması ve alerji
riski taşımamasıdır. PRP yöntemi 2-4 haftalık aralarla yapılabilir;
ortalama 2 ile 4 seans önerilmektedir. Genel olarak, tedavi idamesi
8 ile 10 ayda bir yapılabilir.

