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Νικήστε το Χρόνο
Ανακτήστε τη νεανική εικόνα του προσώπου σας με τη μέθοδο
της πλαστικής χειρουργικής, το Face Lift.
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χαλάρωση
του λαιμού,
η πτώση
των παρειών και του μετώ
που, οι έντονες ρινοχειλικές
αυλακώσεις καθώς και οι
σακούλες στα κάτω βλέφαρα
είναι από τα σημάδια που
εμφανίζονται με την πάροδο
του χρόνου. Η ρυτιδοπλα
στική ή face lift είναι η μέθο
δος της πλαστικής χειρουρ
γικής που μπορεί να αποκα
ταστήσει τα συγκεκριμένα
προβλήματα χωρίς να αλλοι
ωθούν τα χαρακτηριστικά
του προσώπου. «Η ιδανική
ηλικία κατά την οποία ο
ασθενής θα προβεί σε face
lift δεν μπορεί να προκα
θοριστεί», συμβουλεύει ο πλα
στικός χειρουργός Στρατής
Γαβριήλ και εξηγεί: «Πολλοί
ασθενείς σε μεγάλες ηλικίες
δεν έχουν ανάγκη να χει
ρουργηθούν, αφού δεν πα
ρουσιάζουν τα παραπάνω
προβλήματα, ενώ μικρότερες ηλικίες μπορεί να
έχουν πραγματικά την ανάγκη από ένα face lift».
Το Face Lift Η χειρουργική αυτή μέθοδος
αποκαθιστά την περιτονία των μυών του προ
σώπου και τη χαλάρωση του δέρματος στο λαιμό
και στις παρειές. Ιδανικά, θα πρέπει να περι
λαμβάνει και βλεφαροπλαστική καθώς και την
ανόρθωση των κροτάφων. Οι τελευταίες μπορούν
να είναι και ξεχωριστές επεμβάσεις, ανάλογα. «Η
προσεκτική παρασκευή των περιτονιών των
μυών του προσώπου και η συρραφή τους στη
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σωστή θέση προσφέρει ένα
νεανικό και ζωντανό στις
εκφράσεις πρόσωπο», επιση
μαίνει ο κ. Γαβριήλ. Η διάρ
κεια του αποτελέσματος δεν
μπορεί να καθοριστεί, καθώς
η χαλάρωση συνεχίζεται
αλλά ξεκινώντας πλέον από
μια «μικρότερη» ηλικία. Η
πλαστική προσώπου παρου
σιάζει τομές γύρω από τα
αφτιά, που συνεχίζονται μέ
σα στο τριχωτό και σπάνια
είναι εμφανείς μετά από λί
γους μήνες. Ο χειρουργικός
χρόνος που απαιτείται κυ
μαίνεται από 2.5 - 3 ώρες και
ο ασθενής πρέπει να είναι
προετοιμασμένος για μια εύ
κολη επέμβαση με ανώδυνη
μετεγχειρητική πορεία διάρ
κειας 10-15 ημερών. Παυσί
πονα δεν χρειάζονται σχεδόν
ποτέ, ενώ 2-3 ώρες μετά το
χειρουργείο, ο ασθενής μπο
ρεί να εξέλθει από το νο
σοκομείο. Από τα πιο συνη
θισμένα μετεγχειρητικά σημάδια είναι το οίδη
μα και οι μώλωπες στα βλέφαρα και το πρόσω
πο. Τα βλέφαρα μπορεί να είναι μισάνοιχτα,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο ασθενής έχει
υποστεί ταυτόχρονα κροταφικό lift. Από τη
δεύτερη ημέρα τα βλέφαρα κλείνουν, το οίδημα
υποχωρεί και οι μώλωπες εξασθενούν. Κολλύρια
και ψυχρά επιθέματα στις παρειές εφαρμόζονται
για 5 ημέρες. Τα ράμματα στα βλέφαρα
αφαιρούνται την 4η μέρα και τα υπόλοιπα τη
10η. Ένα υπολειπόμενο ανεπαίσθητο οίδημα
συνήθως παραμένει για 4 μήνες περίπου.
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