Ευρυαγγείες:

πωσ να απαλλαγειτε
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υρυαγγείες είναι οι αντιαισθητικές, μικρές, επιφανειακές, κόκκινες και μπλε φλέβες
που εμφανίζονται σαν ιστός αράχνης ή κλαδιά δέντρων κυρίως στα κάτω άκρα.
Αναφέρονται συχνά από τους ασθενείς και σαν «σπασμένα αγγεία» αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται απλά για παθολογικά διατεταμένες τριχοειδείς φλέβες που
βρίσκονται μέσα στο δέρμα.
Αποτελούν πολύ συχνό πρόβλημα που αφορά κυρίως το γυναικείο φύλο. Οι σημαντικότερες αιτίες εμφάνισής τους είναι η κληρονομικότητα, οι ορμονικές μεταβολές και η εγκυμοσύνη. Η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η έλλειψη κίνησης, η ζέστη και η έκθεση στον ήλιο επιδεινώνουν την κατάσταση.
Η βάση της θεραπείας των ευρυαγγειών είναι η σκληροθεραπεία, δηλαδή η έγχυση με ένεση
στις παθολογικές φλέβες ειδικού διαλύματος, το οποίο προκαλεί ελεγχόμενη βλάβη του τοιχώματος με αποτέλεσμα η φλέβα τελικά να υφίσταται ίνωση και να εξαφανίζεται. Η μέθοδος είναι ασφαλής, ανώδυνη, γίνεται σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρείο και εφαρμόζεται σε συνεδρίες, συνήθως
2-3 για κάθε πόδι. Πολύ σημαντικό για την επιτυχία της μεθόδου είναι, ύστερα από κάθε συνεδρία,
η εφαρμογή συμπίεσης στην περιοχή της θεραπείας αρχικά με ειδικό επίδεσμο και εν συνεχεία με
ελαστική κάλτσα για 5-10 μέρες. Μετά το πέρας της σκληροθεραπείας το
αισθητικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με τη χρήση laser για την εξαφάνιση και των πολύ μικρών, λιγότερο από 1 mm, φλεβών.
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πάρχουν διάφορα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την αναζωογόνηση του προσώπου είτε
μόνα τους είτε σε συνδυασμό. Μια σχετικά καινούργια τεχνική είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία με
τη μέθοδο Platelet Rich Plasma. Λαμβάνουμε αίμα από τον ασθενή, το επεξεργαζόμαστε και με την
τεχνική της μεσοθεραπείας (πολλά μικρά τσιμπήματα) μεταφέρουμε αυτό το υλικό στο πρόσωπο.
Βασίζεται στους αυξητικούς παράγοντες που περιέχονται στα αιμοπετάλια και μετά την έγχυσή τους
στο δέρμα διεγείρουν τους φυσικούς μηχανισμούς ανάπλασης και προκαλούν την αύξηση του κολλαγόνου και της
ελαστίνης. Τα πλεονεκτήματα της αυτόλογης μεσοθεραπείας είναι ότι δεν περιέχει συνθετικά υλικά ή υλικά ζωικής
προέλευσης, δεν υπάρχει περίπτωση παραμόρφωσης ή αλλεργίας και μπορεί να βελτιώσει δύσκολες περιοχές
όπως τα βλέφαρα. Βοηθάει, επίσης, στις ουλές και στις ραγάδες. Προσδίδει εικόνα σύσφιγξης, λάμψης και νεότητας στο πρόσωπο η οποία ξεκινάει 15-20 ημέρες μετά τη θεραπεία και διαρκεί αρκετούς μήνες. Η βοτουλινική τοξίνη είναι ένα ενέσιμο προϊόν πολύ ασφαλές με μεγάλη επιτυχία. Εφαρμόζεται κυρίως στις ρυτίδες του μετώπου και
σε αυτές γύρω από τα μάτια (πόδι της χήνας). Η θεραπεία πρέπει να γίνεται από έμπειρο πλαστικό χειρουργό και να
επαναλαμβάνεται κάθε 5-6 μήνες. Το αποτέλεσμα είναι ρυτίδες οι οποίες «σβήνουν» και πιο νεανική όψη. Το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται για τις ρυτίδες γύρω από τα χείλη, στις ρινοπαρειακές αύλακες, στο μέτωπο και στα μάτια, οι οποίες «γεμίζουν» και το αποτέλεσμα διαρκεί 7-10 μήνες. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε επίσης να επιτύχουμε σαρκώδη χείλη και μεγαλύτερο όγκο στα ζυγωματικά. Οι
ενέσεις είναι πολύ ασφαλείς και οι επιπλοκές είναι ελάχιστες και παροδικές (πρήξιμο, μελανιές). Αυτές οι επεμβάσεις γίνονται γρήγορα και οικονομικά στο ιατρείο, έχουν άμεσα
αποτελέσματα και μπορείτε να γυρίσετε στις δραστηριότητές σας την επόμενη μέρα.
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