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THREAD LIFTING METHODS

METODY LIFTINGUJĄCE APTOS 
- najbardziej skute-czny i poszuki-
wany zabieg medycyny estetycznej  
ostatnich lat! Bez sztuczności i 
deformacji naturalnych kształtów 
twarzy! W bezinwazyjny sposób 
przywraca pierwotne położenie 
tkanek, nadając naturalny i młody 
wygląd. Jedyne tak skuteczne 
rozwiązanie przy problemach 
takich jak zwisający podbródek, 
opadające poli-czki lub piersi.

Powiedz STOP pojawiającym się 
zmarszczkom, obwisaniu tkanek 
na twarzy i ciele, wiotczeniu skóry. 
Pozbądź się podwójnego pod-
bródka, “chomików”, zwiotczałej 
skóry na szyi oraz bruzd i fałdów z 
gwarancją trwałości osiągniętych 
efektów od 2 do 10 lat. Techniki 
Aptos to ponad 21 lat doświadczeń 
na całym świecie i ponad 1 000 000 
zadowolonych Pacjentów - dołącz 
do nich! Docenione w Polsce - 
nagrodą Perły Dermatologii Estety-
cznej. Metody Aptos dostępne są 
w renomowanych gabinetach me-
dycyny estetycznej.

Zalety zabiegów Aptos:

•	 Minimalnie inwazyjne proce-

dury

•	 Miejscowe znieczulenie

•	 Zabieg trwa jedynie 15-20 

min.

•	 Natychmiastowe rezultaty

•	 Krótki okres rekonwalescencji

•	 Nowy wzrost kolagenu

•	 Zwiększone mikrokrążenie

•	 Długotrway efekt W
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Czy zabieg jest bolesny?
Procedurę zabiegową wykonuje się w znieczu-
leniu miejscowym, jednakże niektórzy pacjencji 
mogą mieć nieprzyjemne odczucia. Zwiększona 
wrażliwość na ból może być odczuwalna szcze-
gólnie w okresie menstruacji, dlatego nie zaleca 

się wykonywania korekcji w tym okresie.

Jakiego typu komplikacje mogą 
wystąpić?

Powikłania po zabiegu z nićmi występują niez-
wykle rzadko. Jednakże w wyjątkowych sytu-
acjach może wystąpić krwiak, proces zapalny, 
asymetria, hiperkorekcja, prześwitywanie nici lub 

krwotok podczas implantacji nici.

Czy zabieg wymaga wcześniejszego 
przygotowania?

Nie są wymagane szczególne przygotowania. 
Jednakże na około tydzień przed planowaną 
korekcją jest wskazane powstrzymać się od przyj-
mowania niektórych medykamentów,czy suple-
mentów diety, nikotynian ksantynolu itp.). Przed 
rozpoczęciem zabiegu niezbędne jest, aby pacjent 

wypełnił formularz.

Jak szybko będzie widoczny efekt 
zabiegowy?

Czas utrzymywania się efektu zależy od obszaru 
zabiegowego i typu korekcji i modelu zastoso-
wanej nici. Przy użyciu nici rozpuszczalnej można 
spodziewać się rezultatu zabiegowego przez 
okres 1,5 do 2 lat, w przypadku nierozpuszczalnej 
do 5 lat, a nawet dłużej w przypadku nici gładkich 

chirurgicznych.

Jak długo trwa okres rekonwales-
cencji?

Okres rekonwalescencji trwa średnio od jednego 
do dwóch tygodni. W tym okresie mogą wystąpić 
asymetria, obrzęk, siniaki, zgrubienia, krwiaki, 
zaciągnięcia skóry lub prześwitywanie nici. Niek-
tóre objawy są normalne w okresie rekonwales-
cencji i mogą trwać od jednego tygodnia do 3 

miesięcy.

Przygotowanie do zabiegu 
Decydując się na zabieg warto wykonać pod-
stawowe badania, takie jak: morfologia, OB, 
krzepliwość APTT bądź skontaktować się z 
lekarzem rodzinnym w celu wykluczenia 
przeciwwskazań typowych dla zabiegów medy-

cyny estetycznej. 

Opis zabiegu
APTOS to jedyna na rynku tak bogata oferta za-
biegowa pozwalająca dopasować odpowiednią 
technikę do indywidualnych potrzeb każdego 
Pacjenta. Zabieg wykonywany jest w znieczule-
niu miejscowym i polega na podskórnym wprow-
adzeniu poprzez pojedyncze punkty nakłucia 
odpowiedniego modelu bioabsorbowalnej nici 
APTOS w celu utworzenia silnie podtrzymującego 
szkieletu. Efekty utrzymują się nawet do trzech lat. 
Zabieg jest całkowicie bezbolesny, a okres gojenia 
po zabiegu trwa około dwóch tygodni, ale już po 
kilku dniach można wrócić do aktywnego życia. 
Lifting całej twarzy trwa około 30-40 minut, a po-

jedynczej strefy zabiegowej tylko 10-15 minut.

Po zabiegu 
W ciągu 24 godzin od wykonania zabiegu zaleca 
się zimne okłady i przecieranie punktów wkłucia 
preparatem na bazie spirytusu. Przez kilka dni 
należy powstrzymywać się od picia gorących na-
pojów, a przez dwa tygodnie alkoholu. Należy też 
ograniczyć aktywność mimiki twarzy, wysiłek fi-
zyczny, nie stosować masaży i zabiegów intensy-

wnie rozgrzewających. 

W celu przyspieszenia procesu rekonwalescencji 
należy stosować się do zaleceń po zabiegowych. 
Szczególnie pomocne mogą być: Lymphomyosot 
(15 kropli 1-2 razy dziennie - przeciwwskazania 
skonsultuj z lekarzem), osocze bogatopłytkowe 
– przed lub po korekcji (nie więcej niż 3-4 za-
biegi), światłoterapia LED, mikroprądy lub inne  
zabiegów rehabilitacyjne - następnego dnia  

oraz w ciągu całego procesu gojenia
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