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– entistä hellävaraisempaa kasvojenkohotusta
Plastiikkakirurgi Riitta Martikainen Dextra Ite Joensuusta on tehnyt ensimmäisenä
Suomessa kasvojenkohotuksia käyttäen Aqualift®-menetelmää. Tulokset ovat olleet
hyviä. Toimenpideaika on lyhyempi, potilaat toipuvat nopeasti ja kivuttomammin.

W

AL (Water Assisted Liposuction) -menetelmässä käytetään
vesisuihkutekniikkaa rasvan irrottamiseen ja keräämiseen. Tämän perinteistä menetelmää hellävaraisemman ja verettömämmän tekniikan uusi käyttöalue on
Aqualift®-vesiavusteinen kasvojenkohotus.
Kasvot ovat herkkä alue ja rasvakerrosta
lähellä olevia hermoja ja lihaksia pitää varoa.
Aqualift® mahdollistaa erinomaisen lopputuloksen vähemmillä mustelmilla ja pienemmällä turvotuksella verrattuna perinteiseen
kasvojenkohotukseen.

”Rasvansiirto kuulosti
ensin vitsiltä, mutta
tämän laitteen myötä se
on arkipäivää.”
Vesisuihkun käyttäminen kasvojenkohotuksessa helpottaa kudosten käsittelyä. Saksalainen tohtori Kai O. Kaye tekee menetelmästä
tutkimusta. Hän on tehnyt toimenpiteitä jo yli
50 ja julkaisi ensimmäiset tulokset lokakuussa
2016 ISPRES kongressissa Marseillessa.
”Kasvojenkohotus onnistuu nopeasti ja
hellävaraisesti eli myös toipuminen on nopeampaa ja komplikaation riski vähäisempi kuin perinteisillä metodeilla. Aqualift®toimenpiteen mahdollistava laite tuli meille
ensimmäisten joukossa Suomessa ja olen itse
käyttänyt sitä vuodesta 2008 lähtien”, Martikainen kertoo.
”Suihkutamme vesiliuosta tiettyyn ihonalaiseen kerrokseen, mikä irrottaa rasvakudoksen
rakenteista nestepatjan avulla. Samalla pystymme kiristämään ihoa ja tekemään muita
toimenpiteitä turvallisesti”, Martikainen jatkaa.
”Aqualift®-toimenpide vaati uudenlaisen,
hellävaraisen toimintavan opettelua myös kirurgeilta. Me tuemme ja koulutamme lääkäreitä
ja hoitohenkilökuntaa tekemään entistä parem18

VALLOITTAVA KEVÄT

paa plastiikkakirurgiaa”, Ilkka Korhonen laitetta
maahantuovalta UpViserilta täydentää.
Vesisuihkuavusteisella rasvaimumenetelmällä voidaan myös kerätä rasvaa ja siirtää
sitä toisaalle. Hellävaraisen rasvankeräyksen
tuloksena talteen saatu rasva on hyvässä kunnossa ja sitä voidaan siirtää esimerkiksi kasvoihin tai muualle vartaloon.
”Rasvansiirto kuulosti ensin vitsiltä, mutta
tämän laitteen myötä se on arkipäivää. Aiempaa suurempi määrä rasvasoluista selviytyy
siirrosta”, Martikainen lisää.
Dextra Ite Joensuussa toimenpiteisiin ei
rynnätä suin päin vaan ne suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä, minkä jälkeen aika
varataan aikaisintaan parin viikon päähän.
”Näin asiakas ei koe itseään missään tilanteessa ylipuhutuksi johonkin, mistä ei ole täysin varma”, Martikainen päättää. ●

Jälkeen

AqualiftR -menetelmän avulla saadaan
luonnollinen lopputulos.

Plastiikkakirurgi Riitta Martikainen tekee
Aqualift® -toimenpiteitä Dextra
ITE Joensuussa.

