ΈΝΑ ∆ΙΕΘΝΕΣ 'GOLD STADARD' ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΥΤΗΣ-OSEPLASTY KΛΙΝΙΚΗ
Καλωσορίσατε στην osePlasty Κλινική Μύτης, µια από τις καλύτερα και πλέον εξειδικευµένα
κέντρα ρινοπλαστικής στον κόσµο. Αυτή η ιστοσελίδα είναι αφιερωµένη στην ενηµέρωσή σας
πάνω στην επέµβαση της ρινοπλαστικής και στόχος του είναι να απαντήσει σε όλες τις απορίες
σας, ενώ θα επηρεάσει σηµαντικά το πώς φαίνεστε και τον τρόπο που θα αισθάνεσθε για τον
εαυτό σας. Επίσης είναι γεγονός ότι το 43% των πελατών µας εγχειρίστηκαν στην κλινική µας
από τον καθηγητής dr. Ioanni Kallinikos για ανασκευή παλαιότερων αποτυχηµένων
επεµβάσεων, πού έχουν γίνει αλλού, κάτι που λέει πολλά.
Σκέπτεστε ρινοπλαστική επέµβαση η είναι απογοητευτικά τα αποτελέσµατα προηγούµενων
επεµβάσεων. Η ιστοσελίδα µας είναι το πρώτο βήµα στην επίτευξη αυτού που θέλετε, όλα µέσω
το κάνουν να είναι µια από τις καλύτερες πηγές ειλικρινούς και επαγγελµατικής
πληροφόρησης στον κόσµο πάνω σε επεµβάσεις ρινοπλαστικής.
Η ρινοπλαστική είναι διαδικασία µε αποτελέσµατα για όλη τη ζωή, µόνιµα φανερά στο πρόσωπό
σας. Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση
και να σας βοηθήσει να λάβετε την σωστή απόφαση.
Αυτό θα ακολουθηθεί από αίσθηµα ικανοποίησης και ευεξίας.

TI KAEI TH KΛΙΝΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ'OSEPLASTY KΛΙΝΙΚΗ' ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ;
Η Ρινοπλαστική osePlasty Κλινική είναι η µοναδική αφιερωµένη στον τοµέα αυτόν στην
Αφρικανική Ήπειρο και µια από τις λίγες αυτού του είδους στον κόσµο ολόκληρο. Με
εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, ένα ειδικό χειρουργικό αµφιθέατρο και τεχνολογία αιχµής για
όλα τα είδη ρινοπλαστικής χειρουργικής, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες από κάθε άποψη.
----------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΟΧΗ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ! ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ’ ΟΨΗ ΣΑΣ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ένας συνδυασµός ιατρικής επιστήµης και αισθητικής, η ρινοπλαστική θεωρείται από τους
ειδικούς ως η πλέον εξειδικευµένη µορφή πλαστικής χειρουργικής – η κορυφαία εφαρµογή
της. Η ρινοπλαστική επιπέδου δύναται να αλλάξει την µορφή ολόκληρου του προσώπου,
δηµιουργώντας σωστές και ζυγισµένες αναλογίες και εξαιρετική ελκυστικότητα της µορφής.
Αντίστοιχα µια αποτυχηµένη επέµβαση δεν δύναται να καλυφθεί από την κόµµωση η γένια κ.λ.π.
µε συχνά πολύ αρνητικά αποτελέσµατα για τον ψυχικό κόσµο του ατόµου.
Τα αποτελέσµατά µας είναι ήδη ευρέως γνωστά, ενώ ακόµα αναλαµβάνουµε την επιδιόρθωση

όρθωση προηγούµενων αποτυχηµένων επεµβάσεων, συνήθως πλαστικών χειρουργών οι οποίοι
εστερούντο την απαραίτητη εµπειρία σε αυτήν την πολύπλοκη χειρουργική πρακτική.
Στην πράξη το 43% των επεµβάσεων της κλινικής µας είναι επιδιορθωτικού χαρακτήρα
παλαιότερων µη επιτυχηµένων επεµβάσεων.
Επιπρόσθετα στα αποτελέσµατα στην εµφάνιση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης, η
ρινοπλαστική χειρουργική δύναται να επιφέρει µια σηµαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Ως
µεσολαβούν όργανο µεταξύ των πνευµόνων και του ατµοσφαιρικού αέρος, η µύτη βοηθά στον
καθορισµό του βαθµού οξυγόνωσης στο αίµα καθώς και στις βασικές αισθήσεις της γεύσης και
της όσφρησης.
Οι λόγοι που µας κάνουν να ξεχωρίζουµε είναι :
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ
Οι εξειδικευµένοι χειρούργοι της κλινικής µας έχουν ασχοληθεί µε επεµβάσεις ρινοπλαστικής τα
τελευταία 30 χρόνια. Είναι οι µόνοι χειρούργοι στην Νότια Αφρική, των οποίων η εκπαίδευση
στον τοµέα αυτόν επιτρέπει να πραγµατοποιούν όλο το φάσµα των ρινοπλαστικών επεµβάσεων.
Είναι µέλη της Αµερικανικής Ακαδηµίας χειρουργικής προσώπου και αναπλαστικής
χειρουργικής (AAFPRS)και συχνά συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια
χρηµατοδοτούµενα από την ανωτέρω Ένωση, τα οποία έχουν σαν στόχο την προώθηση και
τελειοποίηση της τέχνης και επιστήµης της χειρουργικής προσώπου και της πλαστικής
χειρουργικής εν γένει.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ
Η εξειδίκευση αυτή σηµαίνει ότι ο πελάτης ωφελείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από
την αρχή ως το τελικό αποτέλεσµα.

1. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.
Η εξειδικευµένη µονάδα και ο χειρούργος συµβάλλουν στο πακέτο αποδοτικότητος,
ικανότητος, φροντίδας και επαγγελµατισµού.

2. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ.
Ο εξειδικευµένος χειρουργός της Κλινικής είναι ένας διεθνώς αναγνωρισµένος εξπέρ µε το
ανώτατο επίπεδο ικανότητος, ακαδηµαϊκή κατάρτιση και εµπειρία σε όλες τις µορφές
ρινοπλαστικής. Η κλινική προσφέρει συνδυασµό πλαστικής και λειτουργικής χειρουργικής.

3. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
Η άµεση ψηφιακή έγχρωµη φωτογραφία συνδεδεµένη µε λογισµικό µορφοποίησης,
σηµαίνει ότι ο πελάτης δύναται να έχουν µια εικόνα των αποτελεσµάτων, να συµµετέχουν
στον σχεδιασµό των επιθυµητών βελτιώσεων και να πάρουν µαζί τους τυπωµένα
αποτελέσµατα της τωρινής εµφάνισής τους και των προτεινοµένων αλλαγών. Αυτοί οι προ
και µετά συσχετισµοί επιτρέπουν στον πελάτη να καταγράψει την επέµβαση στο πρόσωπό
του µε πρακτικό και συναρπαστικό τρόπο.
4. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΥΦΑ ΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ.
Το ποσόν της χρέωσης περιλαµβάνει ην επέµβαση, τον χειρούργο, τον αναισθησιολόγο, το
βοηθητικό προσωπικό , τα φάρµακα και την µετεγχειρητική παρακολούθηση για ένα

ολόκληρο χρόνο.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία µε το Νοτιοαφρικανικό Υπουργείο Υγείας.
Το Υπουργείο επιθεωρεί την µονάδα σε ετήσια βάση και επικυρώνει τις τυχόν
τροποποιήσεις.
Το χειρουργείο ρινοπλαστικής συνδυάζει όλες τις ειδικά εξελιγµένες χειρουργικές τεχνικές
µε τελευταίου τύπου τεχνολογία µε Η/Υ και διαστηµικού τύπου µοριακή τεχνολογία. Η
Κλινική δεν έχει καταγράψει ούτε ένα περιστατικό σηψαιµίας.
Οι ειδικευµένοι χειρούργοι της κλινικής έχουν εφαρµόσει ένα πρωτοποριακό σύστηµα
τοπικής αναισθησίας µε τη βοήθεια Η/Υ ειδικό για την ρινοπλαστική. Αυτή η γρήγορη και
ανώδυνη διαδικασία είναι ασφαλέστερη της κοπιώδους γενικής αναισθησίας. Επιπρόσθετα
αυτή η ασφαλής τεχνική αναισθησίας επιτρέπει στον πελάτη να αναρρώσει σπίτι του µέσα
σε µια ώρα από την επέµβαση.

ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
∆Ρ. Ιωάννης Καλλίνικος.
Ο καθηγητής δρ.Ιωάννης Καλλίνικος. ο ειδικευµένος χειρούργος της κλινικής µας, έχει
πάνω από 30 χρόνια εµπειρία έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από 1.000 επιτυχηµένες
επεµβάσεις αισθητικής ανάπλασης προσώπου.
Τώρα εξετάσετε αυτό το δεδοµένο σε κάθε γνωστικό χώρο – για παράδειγµα γκόλφ – και
υποβάλετε στον εαυτό σας την ερώτηση, ποιός κερδίζει την εµπιστοσύνη σας; ο γκόλφερ
που πάει στο γήπεδο µια φορά την εβδοµάδα, η ο επαγγελµατίας που είναι στο γήπεδο
καθηµερινώς µε τα µάτια του καρφωµένα στην επιτυχία = την επίτευξη του στόχου;
Πιστεύουµε ότι θα επιλέξετε τον αφοσιωµένο επαγγελµατία. Όταν το θέµα αφορά την
πλαστική χειρουργική µύτης, ο καθηγητής dr. Ioanni Kallinikos. είναι αυτός ο ειδικός µε
την µεγάλη εµπειρία.
Όπως σε κάθε επάγγελµα, αυτό που µετράει είναι η εµπειρία µε ειδικότητα στην
ρινοπλαστική. Συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο και σε ειδικά ιατρικά κέντρα στις
ΗΠΑ.
Επίσης συµµετέχει συχνά σε συνέδρια, εργαστήρια και σεµινάρια οργανωµένα από την
AAFPRS, κάτι που εγγυάται ότι ο ∆ρ. Ιωάννης Καλλίνικος. παρακολουθεί τις τελευταίες
εξελίξεις στο χώρο.
Ο καθηγητής δρ. Ιωάννης Καλλίνικος έχει 30 χρόνια πρακτικής εµπειρίας πάνω σε
θέµατα ωτορινολαρυγγολογίας και επεµβάσεις µύτης. Απεφοίτησε από το Νοτιοαφρικανικό
Πανεπιστήµιο του Witwatersrand στην πόλη του Γιοχάννεσµπουργκ. Απέκτησε τον τίτλο
του εταίρου του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών του Εδιµβούργου στην
ωτορινολαρυγγολογία. Είναι επίσης εταίρος του ∆ιεθνούς Κολεγίου Χειρουργών καθώς και
µέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Ελλάδα και του Ιατρικού Συλλόγου Νοτίου
Αφρικής µε την ιδιότητα του ειδικευµένου Ωτορινολαρυγγολόγου. Είναι πλήρες µέλος του
Γενικού Ιατρικού Συµβουλίου του Ηνωµένου Βασιλείου και έχει εργαστεί ως
ωτορινολαρυγγολόγος στην Ελλάδα, την Νότιο Αφρική και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα
τελευταία 10 χρόνια έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε προβλήµατα ροχαλητού που
προέρχονται από δυσλειτουργίες της µύτης και αποτυχηµένες πλαστικές επεµβάσεις
ρινοπλαστικής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ταν έχουµε να κάνουµε µε ρινοπλαστικές εγχειρήσεις αναµένουµε πάντα το καλύτερο. ∆εν
είναι όλοι οι χειρούργοι το ίδιο προικισµένοι! Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες που
αφορούν σε διεθνές επίπεδο ρινοπλαστικής που εφαρµόζεται στην κλινική µας.
------------------------------------------------------------------------------ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Η ρινοπλαστική είναι χειρουργική πολυτελείας και οι πελάτες έχουν µεγάλες αισθητικές
απαιτήσεις.
Άνω του 43% των πελατών µας προβαίνουν σε επιδιορθωτικές επεµβάσεις προηγούµενων
πλαστικών επεµβάσεων από άλλους χειρουργούς.
Αντίθετα από άλλες µορφές πλαστικής χειρουργικής, η ρινοπλαστική δηµιουργεί ένα µόνιµο
αποτέλεσµα. Μια κοινή αλλαγή στην µύτη έχει συνολικό αποτέλεσµα στο πρόσωπο.
Πελάτες από όλο τον κόσµο έρχονται στην κλινική µας στην Πρετόρια για διεθνούς
επιπέδου χειρουργική σε συµφέρουσες τιµές.
Καµµία άλλη κλινική δεν συγκρίνεται µε την εµπειρία της δικής µας , κάτι που µπορούµε να
θεµελιώσουµε µε φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.

Η ρινοπλαστική είναι µια τρισδιάστατη τέχνη. Μόνιµες και σπουδαίες αλλαγές στο
πρόσωπό σας επιτυγχάνονται χάρις στην διαστηµική τεχνολογία. Τα καλύτερα
αποτελέσµατα εγγυάται η συνεχής εκπαίδευση των χειρούργων µας στην τελευταία
τεχνολογία.
ΘΕΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ…

Τι περιµένω από την επέµβαση;
Έχω ρεαλιστικές επιθυµίες;
Πως θα χειριστώ τυχόν απογοήτευση από τα αποτελέσµατα;
ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΣΟΥ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚ. Η καθότι η επέµβαση δηµιουργεί µόνιµα αποτελέσµατα.
Εξειδικευµένες ερωτήσεις µπορούν να κάνουν την διαφορά στην εµπειρία της επέµβασης
ρινοπλαστικής, γι’ αυτό µη αποφασίσετε αυτήν προτού αισθανθείτε απόλυτα
ικανοποιηµένος µε την εµπειρία του χειρούργου σας και την γνωµάτευση/συµβουλή του.
Άλλες επεµβάσεις αισθητικής φύσεως έχουν ένα βραχυπρόθεσµο αποτέλεσµα ανανέωσης
στο πρόσωπο. Η ρινοπλαστική έχει µόνιµα αποτελέσµατα.
1. Ποιά είναι τα τυπικά του προσόντα;
Πολλές ιατρικές σχολές προσφέρουν ειδικό µεταπτυχιακά
προγράµµατα σε ρινοπλαστική. Έχει ο χειρουργός ανάλογη εξειδίκευση σε
χειρουργική µύτης;
Στην δική µας κλινική ο Χειρουργός καθηγητής dr. Ioanni Kallinikos του
Πανεπιστηµίου του Johannesburg και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία και
τις ΗΠΑ. Είναι µέλος της Αµερικανικής Ακαδηµίας πλαστικής χειρουργικής
προσώπου (ΑΑFPRS). Ο καθηγητής. Ιωάννης Καλλίνικος (M.B., B.Ch.(Wits),
FRCS ORL (Edin), AAFPRS (USA) FICS, ECFMG (USA) του
Πανεπιστηµίου του Witwatersrand του Johannesburg είναι εταίρος του Βασιλικού
Κολεγίου Χειρουργών του Εδιµβούργου καθώς και του ∆ιεθνούς Κολεγίου
Χειρουργών. Έχει τριακονταετή πείρα σε χειρουργικές επεµβάσεις µύτης και είναι
πλήρες µέλος των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών, Ηνωµένου Βασιλείου και
Νοτίου Αφρικής.
2. Ποια ακριβώς είναι η ειδικότητά του;
Αυτιά, µύτη και λάρυγγας- Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν την απαραίτητη
παιδεία σε ρινοπλαστικές επεµβάσεις και δεν προβαίνουν στην επέµβαση.
Όλοι οι πλαστικοί χειρούργοι δεν ειδικεύονται στην εσωτερική χειρουργική
µύτης για αναπνευστικά προβλήµατα. Η Κλινική µας είναι εξειδικευµένη και
εξοπλισµένη µε τα τελειότερα µηχανήµατα για εσωτερικές και εξωτερικές
επεµβάσεις µύτης.
3. Ποιός φέρει την τελική ευθύνη για τα αποτελέσµατα;
Αν χρειαστείτε εσωτερική η εξωτερική πλαστική χειρουργική και ο χειρουργός
προτείνει να συµβουλευτείτε και άλλο χειρουργό για την εσωτερική
επέµβαση η αντίστροφα, ρωτήστε ποιός από τους δύο θα έχει την τελική
ευθύνη σε περίπτωση που το αποτέλεσµα δεν είναι το αναµενόµενο.
Συνήθως ο ένας χειρουργός θα κατηγορεί τον άλλον. Στην συνήθη κλινική
ρινοπλαστικής κανείς πλαστικός χειρουργός δεν µπορεί να αναλάβει µόνος
του όλη την διαδικασία, ενώ η Κλινική µας αναλαµβάνει όλα τα στάδια της
επέµβασης.
4. Υπάρχει η πλέον σύγχρονη εκπαίδευση πάνω σε ρινοπλαστικές επεµβάσεις µε τα
σχετικά πιστοποιητικά;
Η αέναη εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τον πλαστικό χειρούργο ενώ η
απλή ιδιότητα του µέλους της ένωσης πλαστικών χειρούργων δεν
αποτελεί εγγύηση. Το Συµβούλιο ιατρικών Επιστηµών της Νοτίου Αφρικής
είναι ο Οργανισµός που κανονίζει τα ιατρικά στάνταρτ στην χώρα.
Απαιτεί συνεχή ετήσια αναβάθµιση σε ορισµένους τοµείς
δραστηριοτήτων, δεν ορίζει όµως την ρινοπλαστική σαν απαραίτητο
προσόν. Στην Κλινική µας ο ειδικός χειρούργος είναι ενηµερωµένος πάνω

στις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο µέσω συνεχούς συµµετοχής σε διεθνή
συνέδρια, σεµινάρια από την Αµερικανική Ακαδηµία ρινοπλαστικών
χειρούργων (ΑΑFPRS).
5. Έχει πρόσφατο τίτλο σπουδών στην ρινοπλαστική;
Η περίοδος ανανέωσης των ιατρικών πρακτικών είναι σήµερα 3,5
χρόνια.Το 50% των γνώσεων του ιατρού είναι σε 3 – 4 χρόνια
ξεπερασµένες. Το πτυχίο αντανακλά παλαιές ικανότητες. Ελέγξατε την
επιµόρφωση του γιατρού σας στον γρήγορα εξελισσόµενο σύγχρονο
κόσµο. Η κλινική µας είναι από τα διεθνώς πλέον προχωρηµένα κέντρα µε
συνεχή αναβάθµιση του γνωστικού αντικειµένου από τεχνικής και ιατρικής
πλευράς.
6. Έχει άλµπουµ η δικτυακό τόπο που να δείχνει πρόσφατα αποτελέσµατα
της χειρουργικής του;
Ένας κατατοπιστικός δικτυακός τόπος είναι σηµαντικό προσόν
προκειµένου να βλέπει κανείς τι αγοράζει. Η Κλινική µας έχει ένα από τα
πλέον εµπεριστατωµένα websites στον κόσµο και περιέχει φωτογραφίες
πριν και µετά την επέµβαση προκειµένου ο πελάτης να κρίνει µόνος του τα
αποτελέσµατα.
7.

Χρησιµοποιεί ψηφιακό εξοπλισµό µε προεγχειρητικές φωτογραφίες του
πελάτου προκειµένου να τις συγκρίνει µε το µετεγχειρητικό αποτέλεσµα;
Ο ψηφιακός εξοπλισµός της κλινικής µας είναι από τους καλύτερους
διεθνώς προκειµένου να ελέγχουµε την επιτυχία της ρινοπλαστικής
επέµβασης µε µετρήσιµο τρόπο.
Η Κλινική µύτης είναι αφιερωµένη στην επίτευξη των καλύτερων
αποτελεσµάτων – και αυτά µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε την πλήρη
συµµετοχή του πελάτου. Ο ψηφιακός µας εξοπλισµός σας παρέχει την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τους καλύτερους δείκτες του
χειρουργικού στόχου – αποτελέσµατος.
Εµείς µπορούµε να προσφέρουµε µια ψηφιακή προεπισκόπιση του τελικού
αποτελέσµατος. Μπορεί επίσης να θέλετε να συζητήσετε πιθανές αλλαγές
µε τον σύντροφό σας, την οικογένειά σας η µε φίλους. Χωρίς την
δυνατότητα προεπισκόπισης, πως θα µπορέσετε να ωφεληθείτε από τις
παρατηρήσεις τους; Η Κλινική µας έχει το πλεονέκτηµα να σας προσφέρει
αυτή την δυνατότητα. Ενώ η τελική απόφαση είναι πάντα δική σας
πιστεύουµε ότι η συµµετοχή ανθρώπων που είναι σηµαντικοί για σας θα
παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην τελική σας απόφαση. Εµείς σας προµηθεύουµε
µε καθαρές εικόνες για το πώς θα φαίνεται το πρόσωπό σας µετά την
επέµβαση.

8. Προσφέρετε τοπική αναισθησία;
Η παραµονή στο νοσοκοµείο και η γενική αναισθησία είναι ακριβές. Η Γενική
αναισθησία επίσης συµπεριλαµβάνει περισσότερη αιµορραγία, πρήξιµο και
µώλωπες που καθυστερούν να επουλωθούν, ενώ η Κλινική µας προσφέρει
την ανώδυνη τοπική αναισθησία που είναι διεθνώς αποδεκτή. Ο ειδικός
χειρούργος της Κλινικής µας υπήρξε διεθνώς ο πρωτοπόρος ερευνητής
αυτής της ασφαλούς και ανώδυνης µορφής τοπικής αναισθησίας.
9 . Μπορείτε να µε πληροφορήσετε σχετικά µε το συνολικό κόστος και την
µετεγχειρητική φροντίδα αν χρειαστεί;

Όταν προβείτε στην επέµβαση πρέπει να είστε σε θέση να απολαύσετε το
αποτέλεσµα. Κρυµµένα κόστη δεν ότι το καλύτερο! Η Κλινική µας υπολογίζει
το συνολικό κόστος σύµφωνα µε την διάρκεια και την πολυπλοκότητα της
επέµβασης και η τιµή καλύπτει την αµοιβή του χειρούργου, του
αναισθησιολόγου, την αίθουσα χειρουργείου, τα φάρµακα και την
µετεγχειρητική παρακολούθηση.
10. Είναι το προσωπικό σας εξειδικευµένο στην ρινοπλαστική; Και είναι σε
θέση να απαντήσουν βασικές ερωτήσεις πάνω στην διαδικασία και την
µετεγχειρητική φροντίδα;
To προσωπικό είναι ο καθρέφτης της ικανότητας του χειρούργου και το
επίπεδό του µπορεί να κάνει την διαφορά.
Παρ’ όλα αυτά δεν είµαστε ευχαριστηµένοι µε το να σας παρέξουµε µόνο
τεχνικής και ιατρικής φύσεως πληροφόρηση. Ο ανθρώπινος παράγων
κάνει την διαφορά, και αυτός είναι ο λόγος που θέλουµε το προσωπικό
µας να δείχνει ανθρωπιά, φροντίδα και συµµετοχή στα προβλήµατα των
πελατών µας.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ.

Ποιοί οι διαφορετικοί τύποι ρινοπλαστικής;
Είναι οι κάτωθι 4:
1. Βελτιωτική χειρουργική: Βελτιώνει το σχήµα της µύτης και την σχέση της µε
το υπόλοιπο πρόσωπο.
Λειτουργική χειρουργική : Ανακουφίζει από αναπνευστικές δυσκολίες
3. Aναπλαστική χειρουργική : Ανασκευάζει µια προβληµατική µύτη η εκ
γενετής δυσµορφίες.
4. ∆ιορθωτική χειρουργική: ∆ιορθώνει προηγούµενες αποτυχηµένες
επεµβάσεις, που έγιναν αλλού και από άλλους χειρούργους.
Tι είναι ρινοπλαστική;
Είναι κάθε πλαστική χειρουργική επέµβαση µύτης από απλή βελτίωση µέχρι αποκατάσταση
λειτουργίας των αναπνευστικών οδών.
Τι είναι σεπτοπλαστική;
Είναι µια ειδική τεχνική για εξάλειψη εµποδίων προκληθέντων από το ρινικό διάφραγµα.
Τι είναι η εγχείρηση για κρεατάκια ;
Χειρουργική για απάλειψη προβληµάτων προκληθέντων από κρεατάκια
Τι είναι η προσθήκη σαγονιού ;
Βελτίωση πηγουνιού για αποκατάσταση του προφίλ.
Είναι η ρινοπλαστική επίπονη µέθοδος ;
Όχι. Η τοπική αναισθησία δεν πονάει. Συνήθως οι ασθενείς κοιµούνται.
Τι είναι τοπική αναισθησία καταστολής ;
Είναι ασφαλής και ανώδυνη διαδικασία. Προτιµάται από την γενική αναισθησία µε αέρια,
ενώ ο πελάτης µπορεί να αφήσει τη κλινική εντός ωρών από το πέρας της επέµβασης.
Επίσης προκαλεί λιγότερο οίδηµα και βοηθά στην ταχύτερη ανάρρωση.
Τι γίνεται αν η µύτη δεν είναι ο µόνος λόγος που δεν αισθάνοµαι καλά µε το πρόσωπό
µου;
Αν και καµιά φορά η µύτη δείχνει να είναι πολύ µεγάλη, συνήθως το πραγµατικό πρόβληµα
είναι το µικρό σαγόνι. Ο καλύτερος τρόπος είναι η βελτίωση της µύτης µε αύξηση του
σαγονιού, κάτι που γίνεται παράλληλα την ίδια ώρα µε την επέµβαση ρινοπλαστικής.
Γιατί η ρινοπλαστική είναι µια µοναδική διαδικασία;
Η ρινοπλαστική είναι πολύπλοκη επέµβαση. Απαιτεί τρισδιάστατη χειρουργική ικανότητα
και µεγάλη ιατρική εµπειρία.
Ο καλύτερος χειρουργός για ρινοπλαστική είναι αυτός που συνδυάζει ανατοµική γνώση µε
αισθητική αντίληψη.
Πόσο σύντοµα µπορεί να κυκλοφορήσει κανείς µετά την επέµβαση;
Συνήθως το οίδηµα κάτω από τα µάτια και η αλλοίωση της επιδερµίδας διαρκεί 10 ηµέρες.
Μερικοί πελάτες εµφανίζουν χρωµατική αλλοίωση του δέρµατος στο σηµείο της επέµβασης.
Πόσο διαρκεί η επέµβαση;
Η επέµβαση διαρκεί από 2-6 ώρες ανάλογα µε την πολυπλοκότητα της εγχείρησης.
Μπορεί να συνδυαστεί αισθητική µε λειτουργική χειρουργική;
Στην Κλινική µας ναι. Ειδικευόµαστε σε όλες τις µορφές ρινοπλαστικής, εν πολλές φορές
συνδυάζουµε αισθητική µε λειτουργική χειρουργική µύτης και είµαστε υπεύθυνοι για όλη τη
διαδικασία.
Πώς θα φαίνοµαι µετά την επέµβαση;

Στόχος µας είναι η ικανοποίηση του πελάτου. Για αυτό το λόγο παρέχουµε ψηφιακή
προεπισκόπιση του αποτελέσµατος στην πρώτη συνάντηση. Έτσι ο πελάτης βλέπει το πριν
και το µετά και σχεδιάζουµε µαζί την επέµβαση.
Και καθότι γνωρίζουµε ότι οι γνώµες των δικών σας ανθρώπων είναι σηµαντικές, σας
παρέχουµε φωτογραφίες από το προεγχειρητικό και µετεγχειρητικό στάδιο της επέµβασης,
έτσι ώστε να µπορείτε να συζητήσετε την σχεδιαζόµενη διαδικασία µαζί τους. Σε τελευταία
ανάλυση πάντως την βαρύνουσα γνώµη θα έχετε εσείς.
Πως είναι η διαδικασία;
Οι πελάτες προσέρχονται στις 8 το πρωί και αποχωρούν 3 – 6 ώρες µετά το πέρας της
εγχειρήσεως. Στην απλή επέµβαση µε την εσωτερική προσέγγιση µέσω των ρουθουνιών. Σε
πιο πολύπλοκες επεµβάσεις χρησιµοποιούµε την ανοικτή επέµβαση, ανορθώνουµε το δέρµα
της µύτης για καλύτερη εποπτεία.
Πώς θα προστατέψουµε την µύτη µας από µόλυνση;
Ένα κάλυµµα από ελαφρύ αλουµίνιο προστατεύει την µύτη σας µέχρι την αφαίρεση των
ραµµάτων.
Πόσο καιρό θα πάρει µέχρι την πλήρη αποθεραπεία της µύτης;
Το σύνηθες είναι 1- 10 ηµέρες, ενώ ο υποδόριος ιστός χρειάζεται µέχρι και 1 έτος για να
αποκατασταθεί πλήρως.
Αυτό φυσικά δεν είναι ορατό.
Υπάρχουν περιορισµοί στην ρινοπλαστική;
Η µικρότερη ηλικία είναι 17 για γυναίκες και 18 – 19 για άνδρες. ∆εν υπάρχει ανώτατο όριο
ηλικίας, ενώ οι πλέον ηλικιωµένοι αντιδρούν καλύτερα στην τοπική αναισθησία.
Πόσο θα στοιχίσει η επέµβαση;
Το κόστος είναι ανάλογο της διάρκειας και της πολυπλοκότητας της επέµβασης
Από 30.000 ραντ – 100.000 ραντ, ενώ οι πλέον δύσκολες περιπτώσεις στοιχίζουν
ακριβότερα. Εµείς σας πληροφορούµε για το συνολικό κόστος από το πρώτο ραντεβού.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.
Ο πρωταρχικός στόχος της ρινοπλαστικής είναι να βελτιώσει την εµφάνιση του
προσώπου και την διαδικασία της αναπνοής.
Εδώ σας παρέχουµε πληροφόρηση πάνω σε όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε
σχετικά µε τις διαδικασίες που οδηγούν στην επίτευξη αυτού τού
αποτελέσµατος.
Το αναισθητικό της προτίµησής σας
Η κλινική χρησιµοποιεί το πρόγραµµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή µε τοπική αναισθησία
που αποκλείει τα προβλήµατα της γενικής αναισθησίας. Η µέθοδος της ενσυνείδητης
αναισθησίας για ρινοπλαστική τελειοποιήθηκε από τον ειδικό χειρουργό, και είναι διεθνώς
αποδεκτό. Αυτή η τεχνική είναι αισθητά λιγότερο επικίνδυνη από την γενική αναισθησία, η
καλύτερη για τον πελάτη και προκαλεί το µικρότερο οίδηµα, οι δε περισσότεροι πελάτες
αισθάνονται ελαφρά υπνηλία καθ’ όλη την διάρκεια της επέµβασης.
Η χειρουργική διαδικασία
Η oseplasty Κλινική µας χρησιµοποιεί την `ανοικτή’ η `κλειστή’ προσέγγιση ανάλογα µε
τις ανάγκες του πελάτη. Η `κλειστή’ προσέγγιση είναι ιδανική για απλές περιπτώσεις. Η
εγχείρηση γίνεται µέσω των ρουθουνιών – εσωτερικά.
Η `ανοικτή’ προσέγγιση απαιτείται για πλέον πολύπλοκες επεµβάσεις. Αρχίζοντας µε µια
µικρή τοµή (για αποφυγή ουλής) στην βάση της µεµβράνης µεταξύ των ρουθουνιών, εν
µέρει αποχωρίζουµε το δέρµα πάνω από την µύτη για να έχοµε µια καλή εποπτεία της
εσωτερικής δοµής της µύτης.
Εν συνεχεία εµφανίζουµε και διαµορφώνουµε το οστούν και τον περιβάλλοντα ιστό
προκειµένου να πετύχουµε την επιθυµητή βελτίωση µετά την επέµβαση µια µικρή τοµή
στην collumella (µεταξύ των ρουθουνιών) κλείνει και το αποτέλεσµα δεν είναι διακριτό. Η
επέµβαση διαρκεί 3- 6 ώρες και το προσωπικό βοηθά τον χειρούργο καθ’ όλη την διάρκειά
της.

Η µετεγχειρητική φροντίδα
Οι πελάτες µεταφέρονται σε ένα ήσυχο αναρρωτήριο αµέσως µετά την επέµβαση και
εξέρχονται µόλις είναι έτοιµοι. Εν συνεχεία η Κλινική µας παρακολουθεί την πρόοδο µέσω
τακτικών επισκέψεων. Μικρές αλλοιώσεις κάτω από τα µάτια και οίδηµα συνήθως
εξαφανίζονται µέσα σε 10 ηµέρες και ίσως υπάρξει µια µικρή ενόχληση µέχρι την
αποµάκρυνση των ραφών την 6η η 7η ηµέρα µετά την επέµβαση. Μετά ίσως υπάρχει για ένα
µικρό διάστηµα µια αίσθηση διάτασης στο δέρµα.
Η προσέγγισή µας στην χειρουργική πρακτική.
Συγκρατούµε τους ιστούς και τα κόκκαλα µε εξωτερικούς επιδέσµους κατά την άµεση
µετεγχειρητική περίοδο, ενώ σπανίως χρησιµοποιούµε εσωτερικά βοηθήµατα. Αν απαιτηθεί
κάτι τέτοιο αυτά αφαιρούνται εντός 24 ηµερών.
Η χειρουργική καλύπτρα
Καλύπτουµε τη µύτη και τα κόκκαλα µε εξωτερικό κάλυµµα κατά την άµεση
µετεγχειρητική περίοδο, αλλά σπανίως χρησιµοποιούµε εσωτερικό στήριγµα. Αν η µύτη
σας απαιτεί γάζες και στήριγµα, τα αφαιρούµε εντός 24 ωρών.
Αφαίρεση της γάζας
Αφαιρούµε τη γάζα και το κάλυµµα εντός 6-7 ηµερών µετά την επέµβαση οπότε
εµφανίζεται το πρώτο αποτέλεσµα. Μια σηµαντική στιγµή για σας και το χειρουργό
Τα αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα ανταµείβουν για την µικρή ίσως ενόχληση κατά την διάρκεια της
επέµβασης και την άµεση µετεγχειρητική περίοδο. Ίσως υπάρξει ένα µικρό οίδηµα στα
κάτω 1/3 της ρινός, αλλά αυτό δεν είναι ορατό και προκαλείται από µια µικρή ασυµµετρία
στο πάχος του δέρµατος. Κάποιοι πελάτες χρησιµοποιούν make up για να καλύψουν το
αρχικό οίδηµα και την αλλαγή στο δέρµα που προκαλείται από την επέµβαση. Αυτό παίρνει
10 ηµέρες περίπου για να υποχωρήσει. Κατόπιν, η κλινική µας προσφέρει πολλές
µετεγχειρητικές επισκέψεις και συµβουλές για να παρακολουθήσουµε την πρόοδο , 3 – 6
µήνες µετά την επέµβαση και µετά πάλι από 12 µήνες.
Η µαγική στιγµή.
6 η 7 ηµέρες µετά την επέµβαση, αποµακρύνουµε το εξωτερικό κάλυµµα και παρουσιάζεται
το αποτέλεσµα. Αυτή είναι µια σηµαντική στιγµή τόσο για τον πελάτη όσο και για τον
χειρούργο.
Η τελική εµφάνιση
Ο πελάτης µπορεί να θέλει να καλύψει το αρχικό οίδηµα και αποχρωµατισµό της
επιδερµίδας κάτω από τα µάτια και την µύτη µε make up.
Ασκήσεις µασάζ
Απαλές κινήσεις µασάζ διατηρούν την εµφάνιση της µύτης και µειώνουν το οίδηµα. Ο
χειρουργός θα σας δείξει αυτές τις ασκήσεις . Το µικρό οίδηµα, δυσδιάκριτο συνήθως,
εµφανίζεται στο κατώτερο 1/3 της µύτης και χρειάζονται 12 µήνες για να εξαφανιστεί. Κατά
την περίοδο αυτή οι ιστοί της µύτης λαµβάνουν την τελική τους θέση. Η µικρή τυχόν
ασυµµετρία τελικά εξαφανίζεται. Ο δρ.Καλλίνικος εκτιµά την πρόοδο της επέµβασης µέσω
συνεχών επισκέψεων.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Υπάρχουν δυο τρόποι :

Ό πρώτος είναι η ανοικτή διαδικασία. Μια µικρή τοµή που γίνεται µεταξύ των ρουθουνιών,
επιτρέπει το ανασήκωµα αυτού του µέρους του δέρµατος της µύτης για καλύτερη θέαση του
χόνδρου και του οστού. Αυτή η διαδικασία παρέχει στον χειρούργο περισσότερο έλεγχο
στην µύτη του πελάτου γιατί µπορεί να δεί το οστούν και τον χόνδρο. Μια ανοικτή
ρινοπλαστική επέµβαση θα αφήσει ουλή. Ένας καλός χειρούργος όµως την κάνει αόρατη
από µικρή απόσταση.
Ο άλλος τύπος είναι η κλειστή ρινοπλαστική, όπου οι τοµές γίνονται στο εσωτερικό της
µύτης, κρύβοντας τα ίχνη της επέµβασης. Παρ’ όλα αυτά σε µερικές περιπτώσεις ο
χειρούργος σας µπορεί να είναι ικανός να φτάσει στην περιοχή στόχο για να κάνει
αποτελεσµατική επέµβαση. Αυτά είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε τύπου
ρινοπλαστικής. Γι αυτό, είναι απαραίτητο αν συµβουλευτείτε τον χειρούργο σας
προκειµένου να αποφασίσετε τι τύπος επέµβασης ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας.
Βρίσκοντας τον κατάλληλο χειρούργο
Η ρινοπλαστική συνήθως δεν καλύπτεται από τα ταµεία υγείας και ασφάλισης, εκτός και αν
γίνεται για ιατρικούς λόγους, δηλαδή διόρθωση ενός εκ γενετής ελαττώµατος η σε
περίπτωση ατυχήµατος.
Γι αυτό συµβουλευτείτε το γραφείο του χειρούργου για ότι αφορά στην πληρωµή η βρείτε
µια εταιρεία που ειδικεύεται σε ιατρικά δάνεια. Αν ο ασφαλιστής σας λέει ότι καλύπτεστε,
βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε προέγκριση πριν την επέµβαση.
Επιπλοκές
Αν είστε προσεκτικοί σχετικά µε την κλινική, τον χειρούργο, τον αναισθησιολόγο, τότε
υπάρχει ένα ποσοστό µικρότερο από 3% πιθανότητας επιπλοκών. Εν τούτοις, ένας φόβος
υπάρχει στην όλη διαδικασία. Πρώτα απ΄ όλα επειδή η ρινοπλαστική είναι δύσκολη
διαδικασία και δεύτερο, µετά την επέµβαση η µύτη σας µπορεί να αλλάξει απρόβλεπτα.
Συνίσταται να περιµένετε τουλάχιστον 1 χρόνο πριν προβείτε σε διορθωτική επέµβαση.
Ανάρρωση
Ένα κάλυµµα µπαίνει στην κορυφή της µύτης για να την διατηρεί στην θέση της κατά την
διαδικασία της επούλωσης, ενώ γάζες µπαίνουν για 1 ηµέρες για την προστασία του από
µετακινήσεις και την ελαχιστοποίηση της αιµορραγίας. Το splint συνήθως αποµακρύνεται
εντός της εβδοµάδας. Χορηγούνται αντιφλεγµονώδη φάρµακα καθώς και αναλγητικά για
την καταπολέµηση ενοχλήσεων και οιδήµατος, καθώς επίσης και αντιβιοτικά για την
αποφυγή τυχόν µόλυνσης. Επίσης επιθέµατα από πάγο, ανασήκωµα της κεφαλής, θα πρέπει
να επίσης να αποφεύγεται το φύσηµα και να φοράτε γυαλιά. Τέλος, σηµειώνουµε ότι λίγοι
µετανόησαν που προέβησαν σε επέµβαση ρινοπλαστικής χάρις στην ανανεωµένη εµφάνιση
και το αίσθηµα αυτοπεποίθησης. Μόνο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Κλινική µας είναι πλήρως ανεγνωρισµένη σαν χειρουργική κλινική και τηρεί τα διεθνή
πρότυπα στον χώρο της ρινοπλαστικής.
Προσφέρει επιλογή ιατρείων στην Πρετόρια και το Γιοχάννεσµπουργκ
Συµφωνεί µε τα διεθνή κριτήρια υψηλού επιπέδου
ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ
Βολική τοποθεσία.
Η κλινική µας προσφέρει επιλογή από ιατρεία στην Πρετόρια και το Γιοχάννεµσπουργκ,
45΄απόσταση από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο του Γιοχάννεσµπουργκ. Το χειρουργείο είναι στην
Πρετόρια.
Η πλέον σύγχρονη τεχνολογία και η δεοντολογία.
Η Κλινική µας ανταποκρίνεται στα διεθνώς παραδεκτά ιατρικά και δεοντολογικά πρότυπα και
ιστορικά είναι συνδεδεµένη µε την Νοτιοαφρικανική ιατρική πρακτική
Πρακτική. Επιπρόσθετα ο χειρούργος καθηγητής dr. Ioanni Kallinikos, σταθερά συµµετέχει σε
συνέδρια που οργανώνει η διάσηµη Αµερικανική Ακαδηµία χειρουργικής προσώπου (AAFPRS)
Θετικοί και φιλικοί προς τον πελάτη.
Θέλετε να δείτε προεγχειρητικά τα αποτελέσµατα;
Ήρθατε στην κατάλληλη κλινική:
Έχουµε προχωρηµένη τεχνολογία βασισµένη σε κοµπιούτερ το, σύστηµα που σας παρέχει
φωτογραφική απεικόνιση του αποτελέσµατος της προτεινόµενης ρινοπλαστικής επέµβασης.
Αυτή η συναρπαστική διαδικασία περιλαµβάνει ψηφιακές φωτογραφίες προσώπου από
διαφορετικές οπτικές γωνίες σε οθόνη κοµπιούτερ.
Οι πελάτες καλούνται να εγκρίνουν τις προτεινόµενες αλλαγές και να πάρουν τις φωτογραφίες
σπίτι τους πριν αποφασίσουν για την επέµβαση, γιατί εν τέλει αυτοί θα ζήσουν µε τα
αποτελέσµατα της δουλειάς µας.
Πρωτοπόροι σε γρήγορη και ασφαλή τοπική αναισθησία
Η ρινοπλαστική γίνεται σε νοσοκοµείο µε γενική αναισθησία. Αυτή η επικίνδυνη µε αέρια
διαδικασία έχει ανεπιθύµητες παρενέργειες. Η Κλινική µας χρησιµοποιεί την ταχεία και ασφαλή
µέθοδο της εν εγρηγόρσει τοπικής αναισθησίας για την ρινοπλαστική. Αυτή η µορφή
αναισθησίας για ρινοπλαστική έχει τελειοποιηθεί από τον ειδικούς χειρούργους και είναι
διεθνώς αποδεκτή από τους ειδικούς. Με αυτή την αναισθησία , οι πελάτες αφήνουν την κλινική
σε λίγες µόνο ώρες µετά το πέρας της επέµβασης, αναρρώνοντας έτσι µε την άνεσή τους στο
σπίτι η στην πανσιόν κοντά στην κλινική µας.
Και χάρις στο γεγονός ότι αυτή η διαδικασία είναι λιγότερο επεµβατική από την γενική
αναισθησία, δηµιουργούνται πολύ λιγότεροι µώλωπες και οίδηµα γύρω από την περιοχή της
επέµβασης, κάτι που σηµαίνει γρηγορότερη και ευκολότερη ίαση.
Ελαχιστοποίηση του παράγοντα πόνος
Αντίθετα µε ότι πιστεύουµε , η ενόχληση από την ένεση δεν προέρχεται από την βελόνα αλλά
από την ροή του αναισθητικού στον ιστό και εδώ αρχίζει το έργο µας. Το κλειδί για την
γρηγορότερη τοπική αναισθησία είναι σύστηµα µε κοµπιούτερ. Ένας µικροεπεξεργαστής χορηγεί
τοπικό αναισθητικό υγρό σε συνεργασία µε µια µικρή βελόνα που λειτουργεί υπό σταθερή πίεση
άσχετα από τις διακυµάνσεις στην πυκνότητα του δερµατικού ιστού. Αυτό δηµιουργεί µια οµαλή
ροή του υγρού, ανώδυνα και σίγουρα.

Σε συνδυασµό µε το αναισθητικό καταστολής, αυτή η µορφή αναισθησίας είναι φιλική προς τον
πελάτη – τόσο ώστε πολλοί κοιµούνται κατά την διάρκειά της.

Κατι Παραπανω Απο `ose Job’
Από τότε που θυµάται τον εαυτό της η Jane ήταν στόχος πειραγµάτων µε αντικείµενο την µύτη
της. Στις αρχές αυτού του χρόνου προέβη σε επέµβαση ρινοπλαστικής. Η Jane λέει ότι η
συµπεριφορά των ανθρώπων απέναντί της αλλά και συµπεριφορά της απέναντι στους ανθρώπους
από τότε έχει αλλάξει θεαµατικά. « ∆εν µπορώ να πιστέψω την αλλαγή στον εαυτό µου. Είναι
µόνο λίγες εβδοµάδες αλλά η στάση µου απέναντι στον κόσµο έχει αλλάξει τελείως. Νοιώθω
δυνατή, ακτινοβολώ και γεµάτη εµπιστοσύνη. Τα αρνητικά συναισθήµατα και σκέψεις είναι
παρελθόν. Επίσης δεν επιθυµώ να κρύβοµαι πια ».
Μέχρι πρόσφατα η Jane κρυβότανε. Αλλά φέτος τον Αύγουστο έκανε πλαστική χειρουργική για
να ισιώσει την στραβή µύτη της και να ισορροπήσει το προφίλ της µε αύξηση του σαγονιού. Οι
αλλαγές είναι περισσότερο από φυσικές. `Νοιώθω την αλλαγή στις αντιδράσεις των ανθρώπων
που συναντώ που δεν µε ξέρανε πριν την επέµβαση. Με σέβονται περισσότερο και µε
αναγνωρίζουν περισσότερο σαν άτοµο από ότι στο παρελθόν.’
Η εντύπωση της Jane ότι οι άνθρωποι την κρίνουν από την εξωτερική της εµφάνιση
επιβεβαιώνεται από την έρευνα. Οι άνθρωποι έχουν µια αντίληψη για το τι είναι ελκυστικό,
ασχέτως φυλής, εθνικότητας η ηλικίας. Ένα σηµαντικό κριτήριο είναι η αµφοτερόπλευρη
συµµετρία. Σε πείραµα σε µικρά
παιδιά που τους δόθηκαν φωτογραφίες ανθρώπων
θεωρούµενων όµορφων και µη, η ψυχολόγος Judith Langlois, παρατήρησε ότι ακόµα και αυτά
πρόσεχαν τα όµορφα άτοµα περισσότερο.
Έρευνες που έγιναν το 60 και 70 δείχνουν ότι η αντίληψη της ελκυστικότητας δεν είναι
θεωρητική, αλά επηρεάζει την συµπεριφορά µας. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Charles Morris ,
πρώην καθηγητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Michigan στις ΗΠΑ, η φυσική
ελκυστικότητα µπορεί να επηρεάσει έντονα τα συµπεράσµατα άλλων σχετικά µε τον χαρακτήρα
µας.
`Ελκυστικοί άνθρωποι συνήθως εκτιµώνται για κάτι περισσότερο από την οµορφιά τους.
Θεωρούνται πλέον έξυπνοι, ενδιαφέροντες, ευτυχισµένοι, ευγενείς, ευαίσθητοι και
επιτυχηµένοι.’
`Αυτή η διεθνής στάση απέναντι στην φυσική οµορφιά, µπορεί να γίνει αυτοεκπληρούµενη
προφητεία. Τα φυσικώς ελκυστικά άτοµα µπορεί να θεωρούν τους εαυτούς τους ως καλούς
και αξιαγάπητους γιατί συνεχώς τους µεταχειρίζονται µε αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως
άσχηµα άτοµα µπορούν να αρχίσουν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως κακούς η µη
αξιαγάπητους γιατί πάντα τους αντιµετωπίζουν έτσι, ακόµα και ως παιδιά.’
Η Jane ζούσε αυτή την προκατάληψη από µικρή. Άλλα παιδιά την έβριζαν ενώ οι µεγάλοι ήταν
απότοµοι µαζί της. Ήταν σαν οι άνθρωποι να περίµεναν να είναι απείθαρχη και ηλίθια.
Επισκέπτες στο σπίτι της κάνανε αρνητικά σχόλια για την εµφάνισή µου παρουσία µου,
συγκρίνανε µε άλλα νορµάλ µέλη της οικογενείας θυµάται η Jane.
Έτσι δεν είναι παράξενο όταν ένας συνάδελφός της σε µια µεγάλη εταιρεία ορυχείων που η Jane
εργάζεται λέει: `Η αλλαγή στην Jane είναι αξιοσηµείωτη. Ακτινοβολά και έχει περισσότερη
αυτοπεποίθηση. Το βλέπω στον τρόπο που της µιλάνε οι άνθρωποι.’ H Jane λέει ότι οι φίλοι

της την στηρίζουν και την επαινούν µε σχόλια του τύπου `είσαι εκπληκτική, το πρόσωπό σου
φαίνεται ωραίο, µου αρέσει η νέα σου εµφάνιση κ.λ.π.’
Η χειρουργική έχει την τελευταία λέξη σε ένα µακρύ και δύσκολο µονοπάτι. 4 χρόνια πριν η Jane
είχε φτάσει στο ναδίρ. Είχε κατάθλιψη και δεν είχε προσωπική ζωή. Ήταν αυτοκαταστροφική και
εξηρτάτο από αντικαταθλιπτικά και άλλα φάρµακα. Η θεραπεία δεν βοήθησε µέχρις ότου ένας
κοινωνικός λειτουργός βοήθησε την Jane να αντιληφθεί πόσο η αρνητική εικόνα που είχε για τον
εαυτό της ήταν η ρίζα της κατάθλιψής της. Τότε βρήκε νέα κίνητρα, αλλά ήξερε ότι το πρόσωπό
της ήταν που στο παρελθόν είχε προκαλέσει τόσο δυσµενή σχόλια και έπρεπε να αλλάξει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Θα ήταν παραπλανητικό να υποσχεθούµε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κάποιο µικρό πρόβληµα. Η
ρινοπλαστική είναι µια χειρουργική διαδικασία που περιλαµβάνει στοιχεία πέρα από τον έλεγχο
του χειρούργου, όπως η δηµιουργία µικρών ουλών στον επουλωµένο ιστό. Σε αυτή τη περίπτωση
η Κλινική µας αναλαµβάνει να επαναχειρουργήσει τον πελάτη αδαπάνως αφού η µύτη έχει
επουλωθεί, συνήθως µετά πάροδο 12 µηνών. Επίσης ειδικευόµαστε σε αναπλαστική χειρουργική
που διορθώνει λάθη προηγούµενων επεµβάσεων από άλλους χειρούργους.
---------------------------------------------------------------------------------------Η πλαστική χειρουργική δεν είναι απαραίτητη χειρουργική. Είναι επιλεκτική, µι ηθεληµένη
επέµβαση προκειµένου να βελτιωθεί η εµφάνιση ενός ατόµου. Επειδή είναι επιλεκτική , οι
πελάτες µπορούν να θεωρήσουν ένα µη τέλειο αποτέλεσµα ως καταστροφή. Για παράδειγµα
ουλώδης ιστός, εξέλιξη πέρα από τον έλεγχο του χειρούργου µπορεί ενίοτε να επηρεάσει ένα
κατά τα άλλα τέλειο αποτέλεσµα.. Στην Κλινική µας διορθώνουµε αυτές τις µικρές ατέλειες
χωρίς πρόσθετο κόστος µε µια µικρή επέµβαση µετά την αποθεραπεία της µύτης. Πόσο συχνά
συµβαίνουν παρόµοια περιστατικά; Σύµφωνα µε την εµπειρία µας, παρόµοια περιστατικά
συµβαίνουν σε ένα ποσοστό 10% των περιπτώσεων.
Χρησιµοποιούµε την παράσταση της κωδωνοειδούς καµπύλης για παρακολούθηση του
αποτελέσµατος.
Η κορυφή της καµπύλης αντιπροσωπεύει το 90% των αποτελεσµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις
ο ασθενής είναι χαρούµενος και ο χειρούργος είναι βέβαιος ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Στην
αριστερή πλευρά από την κορυφή της καµπύλης, υπάρχουν λάθη παράλειψης, στιγµές όταν
οριακά λίγος ιστός η κόκκαλο η χόνδρος αφαιρέθηκε από την µύτη. Η Κλινική µας αναλαµβάνει
να διαµορφώσει τον χόνδρο και τον ιστό όταν είναι να πετύχει ένα επιθυµητό αποτέλεσµα χωρίς
πρόσθετα έξοδα. Στην δεξιά πλευρά της καµπύλης βλέπουµε τα αποτελέσµατα που αφορούν σε
λάθη αφαίρεσης. Ο χειρούργος αφαίρεσε οριακά πολύ ιστό, χόνδρο η κόκκαλο από την µύτη. Η
λύση ίσως απαιτεί ανθρώπινο ιστό – µόσχευµα που θα ενισχύσει την υποδόρια δοµή. Σε
περιπτώσεις όπως αυτή, η Κλινική µας αναλαµβάνει να διορθώσει το λάθος ούτως ώστε να
πετύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα ανάπλασης.
Αναπλαστική χειρουργική
Χρειαζόµαστε παρά ταύτα να κάνουµε ένα σαφή διαχωρισµό µεταξύ µικρών προβληµάτων που
ευχαρίστως αναλαµβάνουµε και την µεγάλης έκτασης αναπλαστικής χειρουργικής που αφορά σε
πελάτες που έχουν χειρουργηθεί αλλού µε απογοητευτικά αποτελέσµατα. Περί το 43% των
περιπτώσεων πελατών που επισκέφθηκαν την κλινική µας αφορούν σε ανάπλαση παλαιότερων
επεµβάσεων ρινοπλαστικής που έγιναν από άλλον χειρούργο. Κατά την διαδικασία αυτή, συχνά
βρίσκουµε αποτελέσµατα άτεχνης χειρουργικής πρακτικής. Όπως σε κάθε τοµέα πολύ
εξειδικευµένης τεχνικής, η ρινοπλαστική απαιτεί ικανότητες, σωστή ενηµέρωση σε νέες τεχνικές
και καθηµερινή πρακτική. Οι νέοι πλαστικοί χειρουργοί απλά δεν µπορούν να προσφέρουν το
επίπεδο εξειδίκευσης που παρέχεται από την Κλινική µας και σε περιπτώσεις που απαιτείται
ανάπλαση, οι πελάτες έρχονται σε µας επειδή η εµφάνισή τους έχει άσχηµα επηρεαστεί ή η
αναπνοή τους έχει σοβαρά επιδεινωθεί από προηγούµενες επεµβάσεις.
Επίσης συναντούµε πελάτες που ήδη έχουν υποβληθεί σε διάφορες επεµβάσεις, είτε
επανειληµµένα µε ένα χειρούργο η µε διάφορους χειρούργους. Τα αποτελέσµατα από αυτά τα
λάθη συχνά επιδεινούνται προκαλώντας µόνιµο ουλώδη ιστό γύρω από παλαιές τοµές. Η λύση
εδώ απαιτεί συνήθως ανθρώπινο µόσχευµα προκειµένου να ενισχυθεί η ρινική δοµή και ο ιστός.
Σε αυτές τις αναπλαστικές περιπτώσεις , η Κλινική µας βοηθά τους πελάτες να επιδιορθώσουν το
αποτέλεσµα προηγούµενης άστοχης διάγνωσης και διαδικαστικών λαθών που έγιναν από άλλους
χειρούργους. Αποδίδουµε τα προβλήµατα σε ελλιπή εµπειρία στην πολύπλοκη ρινοπλαστική

χειρουργική. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος για τον οποίο συνιστούµε σε πελάτες µας να είναι
προσεκτικοί στην επιλογή του χειρούργου τους ελέγχοντας τις συστάσεις του και να είναι έτοιµοι
να πληρώσουν κάτι περισσότερο για την εµπειρία που θα κάνει την αλλαγή στην εµφάνισή τους,
την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίησή τους.
`Η ρινοπλαστική χειρουργική είναι κάτι περισσότερο από τεχνική’ Ο καθηγητής Tardy λέει,
`περιλαµβάνει µια καλλιτεχνική αντίληψη και την ικανότητα να οραµατίζεται κανείς το
αποτέλεσµα της επέµβασης. Ο χειρούργος πρέπει να γίνει ειδικός στην ανάλυση της µύτης και
του προσώπου στον οραµατισµό του τελικού αποτελέσµατος. Μια µονοδιάστατη προσέγγιση η
τεχνική δεν εξασφαλίζει επαρκώς τον χειρούργο για την αντιµετώπιση των χιλιάδων
προβληµάτων της µύτης. Αυστηρή προσήλωση σε βασικές αρχές δεν θα φέρει απαραιτήτως το
ιδανικό αποτέλεσµα. Είναι βασικό αν µια κατανόηση της δοµής της µύτης υπερβαίνει την
στατική του ιστού και του χόνδρου της.’

ΩΡΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Η ελκυστικότητα του προσώπου αφορά σε αναλογίες και ισορροπία.
------------------------------------------------------------Η ρινοπλαστική δεν είναι µόνο ιατρική επιστήµη και τεχνική επιδεξιότητα. Αφορά επίσης σε
αισθητική αντίληψη και χωροεικαστικές δυνατότητες. Αυτή η αίσθηση της αναλογίας κάνει την
διαφορά σε ότι αφορά στα αποτελέσµατα της ρινοπλαστικής. Η ιδανική µύτη ορίζεται από οµαλά
τριγωνικά σχήµατα και για αυτό η Κλινική µας χρησιµοποιεί ένα σύστηµα από τρίγωνα
προκειµένου να πετύχει ακριβή αποτελέσµατα για κάθε πελάτη.
---------------------------------------------------------∆ιατηρώντας µια ιδανική ισορροπία
Η πλαστική χειρουργική απαιτεί πολλές ικανότητες και µια από τις σηµαντικότερες είναι η
αισθητική εκτίµηση του ωραίου και µια διεξοδική γνώση των τεχνικών που απαιτούνται για να
δηµιουργηθούν ισορροπηµένες αναλογίες. Η ρινοπλαστική είναι εξαιρετικά απαιτητική σε αυτό
το θέµα. Άστοχα η ελάσσονα του ιδανικού αποτελέσµατα µπορούν να επηρεάσουν όλο το
πρόσωπο µε καταστροφικό αποτέλεσµα για την εµφάνιση και την αυτοεκτίµηση του πελάτου…
Ρωτήστε το 43% των πελατών µας αυτούς που έρχονται σε µας για αναπλαστική χειρουργική η
για να διορθώσουν απογοητευτικά αποτελέσµατα από προηγούµενες επεµβάσεις χειρούργων που
δεν µπορούν να προσφέρουν τις δεξιότητες και την ιατρική εµπειρία που έχει ο χειρούργος µας
µετά από δεκαετίες ρινοπλαστικής χειρουργικής.
photos of triangles and other photos of nose
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.
Ενώ πολλές µύτες ανταποκρίνονται σε βασικές γεωµετρικές µορφές, κάθε µύτη είναι ξεχωριστά
σχηµατισµένη από ελαφρές διαφοροποιήσεις που χρειάζονται ταλέντο και ικανότητες για να
εκτιµήσει κανείς την ανατοµική δοµή των προσώπων.
Εξωτερικό τρίγωνο
Ένας απλός τρόπος για να καταλάβουµε την ανατοµία της µύτης είναι να την δούµε σε όρους
τριγώνων. Η εξωτερική ανατοµία η σχήµα της µύτης χωρίζεται σε τρίγωνα και τρίτα. Είτε
βλέπουµε την µύτη από µπροστά, στο πλάϊ η από την βάση, το σχήµα διατηρεί την τριγωνική
φόρµα του. Μπορεί να περιγραφεί σαν ένα τρίπλευρο τρίγωνο στο µέσο τρίτο του προσώπου. Η
µύτη µπορεί να χωριστεί σε 3 µέρη. Το άνω τρίτο έχει οστέϊνη δοµή. Τα δύο κατώτερα τρίτα
είναι φτιαγµένα από εύκαµπτους άνω και κάτω πλευρικούς χόνδρους.
Αν αποδοµήσετε το πρόσωπό σας για παράδειγµα, θα δείτε ότι τα χαρακτηριστικά του
ανταποκρίνονται σε τρίγωνα, τα µάτια σας σχηµατίζουν µια αντεστραµµένη πυραµίδα µε το
στόµα και το σαγόνι σας. Η µύτη σας υπογραµµίζεται από τα τρίγωνα, έχει δε 240 ανατοµικές
διαφοροποιήσεις, η κάθε µία από τις οποίες επιδρά στο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσµα
της ρινοπλαστικής χειρουργικής.

Τοπική αλλαγή, ολικά αποτελέσµατα
Η οµορφιά της ρινοπλαστικής χειρουργικής είναι ότι είναι µια τοπική αλλαγή µε συνολικό
αποτέλεσµα. Απλά η ρινοπλαστική µπορεί να βελτιώσει όχι µόνο τη µύτη, αλλά και την
ελκυστικότητα του προσώπου. Εµείς, ενώ συνιστούµε στον πελάτη µας να επιλέξει την
ρινοπλαστική κυρίως για την ικανοποίησή του και όχι τόσο για να ευχαριστήσει γονείς και
φίλους, βλέπουµε ότι µετά το αποτέλεσµα αυτός νοιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση και η
οικογένεια και οι φίλοι του αντιδρούν πολύ θετικά. Όλοι έχουµε µια υποσυνείδητη τάση για
ιδανικά ισορροπηµένες αναλογίες

• Το πλευρικό τρίγωνο η πλαγία όψις αντιπροσωπεύει το ιδανικό προφίλ. Το σχήµα της
µύτης δεν θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις πλευρές των τριγώνων.
• Το τρίγωνο, όταν οράται από µπροστά, καθορίζει την µορφή της ιδεώδους µύτης. Ξανά,
η µύτη δεν πρέπει να υπερκαλύπτει το σχήµα του τριγώνου.
• Ακόµα και αν οράται εκ των άνω, η µύτη πρέπει να διατηρεί το τριγωνικό σχήµα. Τα
ρουθούνια δεν πρέπει να υπερκαλύπτουν το τρίγωνο.
Εσωτερικά τρίγωνα
Το diaphragma απαρτίζεται από χόνδρο και οστά και χωρίζει το έσω της µύτης σε δυο
τριγωνικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι είναι συνήθως του ιδίου µεγέθους. Στα πλευρικά
τοιχώµατα της ρινικής κοιλότητος θα βρείτε τους 3 στροβιλώδεις χώρους (turbinates) που
απαρτίζονται από σταθερό οστούν και µαλακούς ιστούς που διογκώνονται η συρρικνούνται
σαν αποτέλεσµα ερεθισµών η ασθενειών.
Η µύτη θα πρέπει κανονικά να προσαρµόζεται στο ιδανικό τρίγωνο. Εµείς την
ανασχηµατίζουµε ανακατατάσσοντας η µορφώνοντας τα ρινικά οστέα και τους άνω και
κάτω χόνδρους. Τοµές γίνονται εσωτερικά της µύτης.
Μορφώνουµε τα ρινικά οστά για να µειώσουµε το ύψος του άνω τρίτου της µύτης.
Το µεσαίο τρίτο της µύτης µειούται µορφώνοντας τον άνω πλευρικό χόνδρο και το septum
(diaphragma)
Bραχύνοντας το septum και τον άνω πλευρικό χόνδρο µπορούµε να ανυψώσουµε το άκρο
της µύτης σας.
∆ιαµορφώνουµε την άκρη της µύτης σµιλεύοντας τους κάτω πλευρικούς χόνδρους.
Βραχύνοντας το septum και τους άνω πλευρικούς χόνδρους µπορούµε να ανυψώσουµε το
άκρο της µύτης σας
Αυτό είναι το αποτέλεσµα. Η µύτη σας χωρά στο ιδανικό τρίγωνο ενισχύοντας την τελική
εµφάνιση του προσώπου σας.
Η ρινοπλαστική είναι κάτι πολύ περισσότερο από επιλογή µιας τεχνικής για διόρθωση µιας
δυσµορφίας. Ξεκινώντας µε λεπτοµερή ανάλυση και εξονυχιστικό σχεδιασµό, η αλληλουχία
των τεχνικών είναι το λιγότερο το ίδιο σηµαντική όσο και οι τεχνικές αυτές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Η λειτουργική χειρουργική λύνει αναπνευστικά προβλήµατα και βελτιώνει την γεύση και
την όσφρηση. Οι αλλεργίες της µύτης απαιτούν την συµβουλή ενός ωτορινολαρυγγολόγου
και ειδικευµένου σε αλλεργικές αντιδράσεις.
Η µύτη είναι το µέσο µεταξύ του ατµοσφαιρικού αέρα και των πνευµόνων
Κακή αναπνοή δηµιουργεί χρόνια κόπωση που επηρεάζει την υγεία
Η δύσκολη αναπνοή µπορεί να έχει πολλές αιτίες.
Ενεργητικότητα και σκοπός
Κατά την διάρκεια µιας µόνον ηµέρας εισπνέουµε και εκπνέουµε 17.000 φορές ,
εισπνέοντας 100 κυβ. µέτρα αέρος. Η µύτη υγραίνει, καθαρίζει και ζεσταίνει η κρυώνει τον
αέρα πριν αυτός φτάσει στους πνεύµονες και το σώµα µας ενεργοποιώντας και
αποτοξινώνοντάς το µέσα από αυτή την διαδικασία.
Φανταστείτε τις αρνητικές επιπτώσεις της δια στόµατος εισπνοής, εκ γενετής προβλήµατα η
τυχαίες βλάβες στους αεραγωγούς.
Χρειαζόσαστε λειτουργική ρινοπλαστική;
Τα λειτουργικά προβλήµατα της µύτης µπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία. Μπορεί να εκδηλωθούν από
⁃
Συχνά βουλωµένη µύτη
⁃
Ξηρό λάρυγγα
⁃
Απώλεια όσφρησης και γεύσης
Τι µπορεί να κάνει για σας η λειτουργική ρινοπλαστική
Η λειτουργική ρινοπλαστική επαναφέρει την κανονική αναπνοή η επιδιορθώνει µια
χαλασµένη η παραµορφωµένη µύτη στην κανονική της µορφή και λειτουργία.
Σε περιπτώσεις που οι ασθενείς υποφέρουν από turbinosis που επηρεάζει την ποσότητα και
την ποιότητα του εισπνεόµενου αέρα µέσω της µύτης, στενεύοντας µέσω χειρουργικής
επέµβασης. Επειδή αυτή µπορεί να επηρεάσει την εξωτερική εµφάνιση της µύτης, ο ειδικός
χειρούργος της Κλινικής µας λειτουργεί και αισθητικά, διατηρώντας τις σωστές αναλογίες
και βελτιώνοντας την λειτουργία της µύτης.
Μπορούµε επίσης να ζητήσουµε septoplasty,που διευρύνει τους αεραγωγούς που έχουν
στενέψει στο diaphragma η κλείνει την οπή στο διαχωριστικό τοίχωµα της µύτης. Κατά την
διαδικασία αυτή, η οπή συνήθως κλείνει µε diaphragma χόνδρο που ελήφθη από την µύτη
του ασθενούς, η µε µόσχευµα από τράπεζα χόνδρου µε `alloderm’ υλικό.
Ο στραβός χόνδρος και το κόκκαλο µπορεί να µπλοκάρει την αναπνοή και την απαγωγή
υγρών του οιγµώριου.
Για να γίνει είσοδος από septal χόνδρο και κόκκαλο και να διατηρήσει όσο γίνεται το
ευαίσθητο mucosal lining, κάνουµε την τοµή µέσα στην µύτη σας.
Αφού έχουµε σηκώσει το lining, µπορούµε να διαµορφώσουµε, επανατοποθετήσουµε η
αφαιρέσουµε τµήµατα από το στραβό septum και το κόκκαλο.
∆ιαµορφώνουµε τόσο το χόνδρο όσο και το κόκκαλο για να διορθώσουµε αποκλίσεις, να
διατηρήσουµε την στήριξη και να δηµιουργήσουµε το µέγιστο χώρο αναπνοής.
Χειρουργική για κρεατάκια που ειδικεύεται στην απόφραξη της µύτης

∆ιευρυµένα turbinates επιδρούν στην αναπνοή σας και στην σωστή απαγωγή των
κοιλοτήτων του οιγµωρίου. Προσέξτε όσο παραµένουµε πιστοί στις τριγωνικές γραµµές για
να διατηρήσουµε το ιδανικό σχήµα της µύτης σας.
Κάνουµε τοµή κατά µήκος της επιφάνειας του κάτω turbinate, έτσι ώστε να σηκώσουµε το
mucosa από το turbinate οστών.
µειώνουµε το µέγεθος του turbinate αφαιρώντας οστούν και σε µερικές περιπτώσεις
υπερβάλλουσα mucosa.Τα όρια της mucosa συχνά καυτηριάζονται.
Αφαιρούµε τόσο εσωτερικό οστούν όσο και mucosa για να αυξήσουµε τον χώρο εισπνοής
και να επιτρέψουµε στα turbinates να λειτουργήσουν. Το αποτέλεσµα : Άνετη αναπνοή.

∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Η Κλινική µας προσφέρει χρόνια εµπειρίας, τεχνικές γνώσεις και όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται για µια σωστή επαγγελµατική διάγνωση και ακόλουθες διαδικασίες.
-----------------------------------------------------------------Ο κατάλογος 6 σηµείων διάγνωσης
• Αφιερώστε χρόνο και ενέργεια για να βρείτε τον κατάλληλο χειρούργο. Τα
αποτελέσµατα της ρινοπλαστικής κρατούν µια ζωή.
• Βεβαιωθείτε ότι ο χειρούργος αντιλαµβάνεται το πρόβληµά σας, τις
ανάγκες σας και τις προσδοκίες σας. Μόνο η δουλειά του θα φανεί
στο πρόσωπό σας.
• Βεβαιωθείτε ότι είστε ευχαριστηµένοι µε την διάγνωση και τις
συµβουλές του ιατρού σας, µη φοβάστε να ρωτήσετε.
• Ζητείστε µια δεύτερη γνώµη σε περίπτωση που έχετε αµφιβολίες. Θα
δοκιµάζατε ένα ακριβό ζευγάρι υποδήµατα 2 φορές, πριν προβείτε
στην αγορά τους και την εµφάνιση σας δεν µπορείτε να την
αποθηκεύσετε στο βάθος της ντουλάπας!
• Εξετάστε αν το πρόβληµα στην µύτη σας απαιτεί µια διπλή
προσέγγιση. Ίσως απαιτούνται διαφορετικά και ειδικά χειρουργικά
προσόντα.
• Θυµηθείτε ότι η λειτουργική χειρουργική µπορεί να επηρεάσει το σχήµα της µύτης σας.
• Έχει ο χειρούργος αισθητική αντίληψη καθώς και την απαραίτητη ιατρική εµπειρία ;

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ
Κάνετε την σωστή διάγνωση.
Επιτυχηµένη χειρουργική ξεκινά µε την πρώτη επίσκεψη µετά από ακριβή και σωστή
διάγνωση. Καταλαβαίνει ο χειρούργος τις ανάγκες σας, τις προσδοκίες σας και το γεγονός
ότι η λύση του προβλήµατός σας εξαρτάται από περισσότερες από µία τεχνικές; Η
λειτουργική χειρουργική για αποκατάσταση της κανονικής αναπνοής µπορεί να αλλάξει
ελαφρά το σχήµα της µύτης σας και η µορφή χειρουργικής µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά
την άλλη.
Χρησιµοποιείστε τον ειδικό
Αναρωτιέστε γιατί η Κλινική µας επιµένει τόσο στην ακριβή και σωστή διάγνωση;
Η απάντηση έρχεται από τον διάσηµο Αµερικανό χειρούργο Ευγένιο Ταρδύ « Πιστεύω ότι η
τελειότης στην ρινοπλαστική είναι αποτέλεσµα ακριβούς και λεπτοµερούς ανάλυσης της
διάγνωσης των υπαρχόντων δυσµορφιών της µύτης και διάφορων ανατοµικών αποκλίσεων,
ενώ η διάγνωση είναι σηµαντικότερη από την τεχνική δεξιότητα. Με ανολοκλήρωτη και
ανακριβή εκτίµηση των ανωµαλιών της µύτης, µια φυσική “µη εγχειρητική” εµφάνιση δεν
µπορεί να επιτευχθεί ακόµα και στα καλύτερα χειρουργικά χέρια.
Ευγένιος Τάρδυ, MD FACS, καθηγητής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας στο Πανεπιστήµιο
Ιλινόις – Ιατρικό Κέντρο ρινοπλαστικής.
Ρωτείστε για την διαδικασία
λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.
Έχετε το δικαίωµα να αποκτήσετε όλη την σχετική πληροφόρηση, γι’ αυτό λάβετε τις
πληροφορίες σχετικές µε την διαδικασία της επέµβασης, το νοσοκοµείο, την αναισθησία και
τον χρόνο ανάνηψης.
Σκεφτείτε δυο φορές
Μη διστάσετε να λάβετε και µια δεύτερη γνώµη και να εξετάσετε τις περγαµηνές του ιατρού
σας. Είναι εξειδικευµένος/εξειδικευµένη σε αυτόν τον τοµέα της χειρουργικής µύτης και
γνώστης των τελευταίων ιατρικών και τεχνολογικών εξελίξεων, είναι κάποιος που µπορείτε
να εµπιστεύεστε;
Tι να περιµένετε από την πρώτη σας επίσκεψη.
Η διάγνωση ξεκινά κατά την πρώτη επίσκεψη µε ενδελεχή εσωτερική και εξωτερική
εξέταση της µύτης. Ένας καλός χειρούργος διαβλέπει και αναλύει κρυµµένα προβλήµατα
της µύτης, παρατηρώντας στοιχεία του δέρµατος και του ιστού που δύνανται να επηρεάσουν
αρνητικά η να δηµιουργήσουν επιπλοκές στην επέµβαση.
Πετύχετε το καλύτερο ρινοπλαστικό αποτέλεσµα
Πετυχηµένη ρινοπλαστική είναι το αποτέλεσµα πολλών παραγόντων, ένα από τα
σηµαντικότερα είναι η αναλογική ισορροπία µεταξύ της µύτης και του υπολοίπου του
προσώπου και ειδικά του σαγονιού σας. Εδώ ο χειρούργος χρησιµοποιεί computer imaging
για να προίδει την προτεινόµενη βελτίωση.

Ισορροπώντας µορφή και φόρµα
Η διάγνωση ενός λειτουργικού αναπνευστικού προβλήµατος, εµπεριέχει ανάλυση της
συµµετρίας των ρουθουνιών, της δοµής της µύτης και τους εσωτερικούς αεραγωγούς. Στην
κλινική µας προσφέρουµε το ασυνήθιστο πλεονέκτηµα – εξειδικευµένη εµπειρία που
συνδυάζει λειτουργική χειρουργική µε αισθητική ανάπλαση αν αυτό χρειαστεί.
Βεβαιωθείτε ότι είστε σε χέρια ειδικών
Η επιδιορθωτική και λειτουργική χειρουργική για ένα εκ γενετής ελάττωµα η λόγω
ατυχήµατος πρόβληµα της µύτης συχνά συµπεριλαµβάνει πλαστική δουλειά. Παράλληλα µε
την αναπλαστική χειρουργική για διόρθωση αρνητικών και απογοητευτικών αποτελεσµάτων
από παλιότερες επεµβάσεις άλλων χειρούργων πολλές φορές απαιτεί συνδυασµό ειδικών
τεχνικών. Ο καλύτερος δρόµος προς την επιτυχία : Ένας επιτυχηµένος, έµπειρος χειρούργος.
∆είτε την θετική πλευρά του « ΟΧΙ»
Η πλαστική και λειτουργική ρινοπλαστική είναι σύνθετες επεµβάσεις, ο δε σκοπός είναι να
βρείτε τον κατάλληλο ειδικό που µπορείτε να εµπιστευθείτε ολοκληρωτικά και όχι κάποιον
που συµφωνεί µε όλες τις απαιτήσεις σας ακόµα και τις πλέον ανεδαφικές.
Στην Κλινική µας για παράδειγµα ενθαρρύνουµε πελάτες µας να αναζητήσουν ψυχολογική
στήριξη και συµβουλή πριν την επέµβαση αν πιστεύουµε ότι είναι addicts της πλαστικής
χειρουργικής. Παράλληλα δεν θεραπεύουµε αλλεργίες της µύτης και προτείνουµε αυτοί οι
πελάτες µας να αναζητήσουν ειδικευµένο ωτορινολαρυγγολόγο προκειµένου να λύσουν το
πρόβληµά τους.
Η φήµη µας εξαρτάται από το αποτέλεσµα και αυτό ενίοτε σηµαίνει “OXI”.
Αγαπώ την καινούργια µου µύτη
Η ρινοπλαστική είναι η πλαστική χειρουργική της µύτης. Η διαδικασία µπορεί να γίνει για
ιατρικούς λόγους, αναπνευστικά προβλήµατα, εκ γενετής προβλήµατα η απλά για
αισθητικούς λόγους.

TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ
Η διαδικασία της ρινοπλαστικής δεν αφορά µόνο στην υψηλή τεχνολογία και την ιατρική
εµπειρία. Ο ανθρώπινος παράγων κάνει την διαφορά, ειδικά στην φάση των
προεπεµβατικών ερωτήσεων και των αµφιβολιών, καθώς και µετά την επέµβαση.
Ενδιαφέρον, επαγγελµατισµός και ηρεµία είναι σηµαντικά και για αυτό είµαι περήφανος για
το προσωπικό µας στην κλινική. Οι εγκαταστάσεις µας είναι σε ένα ήρεµο περιβάλλον και
άνω των 12 ατόµων προσωπικό εγγυάται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Παρακάτω σας
παρουσιάζουµε 3 από τους σηµαντικότερους συνεργάτες µας :
Ειδικός αναισθησιολόγος
O ειδικός αναισθησιολόγος εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια του πελάτου κατά την
διάρκεια της επέµβασης. Είναι ακόµα υπεύθυνος για τον εξοπλισµό και την παρακολούθηση
κατά την διάρκεια της εγχείρησης καθώς και για την µετεγχειρητική χορήγηση φαρµάκων. .
Έχει επίσης ειδικευτεί σε αναισθησίες για εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς.
Το ενδιαφέρον του στον τοµέα της εν εγρηγόρσει τοπικής αναισθησίας βρήκε εφαρµογή
στην συνεργασία του στην Κλινική Ρινοπλαστικής µε τον ειδικό χειρούργο. Το αποτέλεσµα
αυτής της πρωτοποριακής µεθόδου ήταν η ανάπτυξη της διάσηµης διεθνώς τεχνικής της εν
εγρηγόρσει τοπικής αναισθησίας για την χειρουργική µύτης. Αυτή η ασφαλής και ανώδυνη
µέθοδος σηµαίνει ότι οι πελάτες δεν υπόκεινται στους κινδύνους της γενικής αναισθησίας,
ενώ παράλληλα η µέθοδος αυτή βοηθά σε γρηγορότερη ίαση και καλύτερα αποτελέσµατα.
Προϊσταµένη αδελφή νοσοκόµα
Η κα Tandi είναι αρµόδια για τον συντονισµό του χειρουργείου, την τάξη και την
αποστείρωση των εργαλείων, πρέπει δε να σηµειώσουµε ότι κατά την διάρκεια της
συνεργασίας µας δεν είχαµε κανένα περιστατικό σηψαιµίας. Πριν την έναρξη της
συνεργασίας µας η κα Tandi ήταν προϊσταµένη αδελφή νοσοκόµα σε µεγάλα νοσοκοµεία
στην Γιοχάννεσµπουργκ.
Συντονιστής και υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων
Η κα. ∆ΑΦΝΗ είναι ο κύριος συνεργάτης µας σε ότι αφορά το κλείσιµο ραντεβού και την
τήρηση των λογαριασµών. Η εµπειρία της και η ανθρωπιά της εγγυώνται την καλύτερη
φροντίδα για τους πελάτες µας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ
Το κόστος της επέµβασης καλύπτει το χειρουργείο τον χειρούργο, τον αναισθησιολόγο, τα
φάρµακα και τις µετεγχειρητικές επισκέψεις. Η διάρκεια και η πολυπλοκότητα της
επέµβασης έχουν συνυπολογιστεί στο συνολικό κόστος της επέµβασης και σας
γνωστοποιούνται κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην Κλινική µας.
-------------------------------------------------------------------------------ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Το κόστος ποικίλλει σύµφωνα µε δυο παραµέτρους: την αναµενόµενη διάρκεια της
επέµβασης και την αναµενόµενη πολυπλοκότητά της. Πολύπλοκες επεµβάσεις είναι
χρονοβόρες. Οι απλές επεµβάσεις όχι στον ίδιο βαθµό. Γι να υπολογίσουµε το κόστος το
χωρίζουµε σε 3 κατηγορίες.
Η 1η κατηγορία περιλαµβάνει απλές σχετικά επεµβάσεις µέσω των ρουθουνιών σε µια
παρθένα µύτη για να αλλάξουµε η αφαιρέσουµε µια καµπούρα, η να ισιώσουµε µια στραβή
µύτη.
Η 2η κατηγορία πιο περίπλοκη και απαιτητική περιλαµβάνει την βελτίωση του άκρου της
µύτης και άλλες αισθητικές βελτιώσεις.
Η 3η κατηγορία περιλαµβάνει διορθωτική χειρουργική για την διόρθωση δυσµορφιών από
προηγούµενες επεµβάσεις.
Η επέµβαση σε παρθένα µύτη εφαρµόζει την ανοιχτή προσέγγιση

που περιλαµβάνει

τελειοποιήσεις του άκρου της µύτης στοιχίζει 55.000 ραντ και άνω, η διάρκεια είναι 1 – 1.5
ώρες και το κόστος 35.000 ραντ. Η πιο χρονοβόρα επιδιόρθωση άλλων αποτυχηµένων
επεµβάσεων διαρκείας 3 – 5 ωρών συνήθως περιλαµβάνει ανοικτή χειρουργική και
επιδιορθώσεις ουλώδους ιστού των προηγούµενων επεµβάσεων στοιχίζει 65.000 ραντ και
άνω και εξαρτάται από το αν θα χρειαστεί ιστός από δότη η εισαγόµενο “Alloderm”.
Το τιµολόγιο συµπεριλαµβάνει όλα τα κόστη ( χειρουργείο, αναισθησιολόγο, βοηθό
χειρούργο, φάρµακα και µετεγχειρητική φροντίδα αλλά όχι µετεγχειρητικά φάρµακα (500 –
800 ραντ)
Παρότι το τιµολόγιό µας είναι κάπως ακριβότερο άλλων συναφών κλινικών, είναι ένα
παράγων που πρέπει να συνεκτιµηθεί σε µια επέµβαση που περιλαµβάνει ειδικά προσόντα
αναισθησιολόγου, εµπειρία και κοινή κρίση.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μια ευνοϊκή συναλλαγµατική ισοτιµία µειώνει το κόστος της πλαστικής εγχείρησης στην Ν.
Αφρική στο ½ της Αγγλίας, Ευρώπης και ΗΠΑ
Για να υπολογιστεί τι θα κοστίσει µια επέµβαση στην Κλινική µας υπολογίστε την τρέχουσα

συναλλαγµατική ισοτιµία µε το τιµολόγιό µας. Η κλινική µας χρεώνει τον πελάτη
εξωτερικού το ίδιο µε το Νοτιοαφρικανό πελάτη. Επιπλέον για τον πελάτη εξωτερικού το
κόστος 10% ων αεροπορικών εισιτηρίων θα αφαιρείται από το τιµολόγιό µας. (Το εισιτήριο
θα είναι τουριστικής µόνο θέσης και θα τιµολογείται βάσει δολ. ΗΠΑ)
ΤΑΞΙ∆Ι ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗ
Κατόπιν συµφωνίας η πανσιόν της Άννας θα σας µεταφέρει από και προς την κλινική και
προς το ∆ιεθνές αεροδρόµιο O. Tambo. Εάν επιθυµούν η κλινική µπορεί να οργανώσει την
παράταση της διαµονής µε στόχο την επίσκεψη των αξιοθέατων της χώρας – τα πάρκα
αγρίων θηρίων Κruger Park, Lost City, Cape Town και το Gold Reef City.
ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Τα ταµεία υγείας δεν αναγνωρίζουν το κόστος πλαστικής χειρουργικής καθότι αυτή είναι
πολυτέλεια.

∆ΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Βοηθούµε τους πελάτες µας σχετικά µε την µεταφορά από και προς το ∆ιεθνές αεροδρόµιο
του Γιοχάννεσµπουργκ και κατά την διαµονή τους κατά την διάρκεια της επέµβασης και την
άµεση µετεγχειρητική περίοδο.
Ο ξενώνας της Άννας κοντά στη Πρετόρια συνεργάζεται µε την κλινική µας, ενώ εάν
επιθυµείτε µπορούµε να σας οργανώσοµε επισκέψεις στα αξιοθέατα της χώρας όπως το
Kruger National Park, to Cape Town, και Garden Route.
ANNES Guest House
Telephone: 27 12 807 2089/ 19/ 27
Fax:
27 12 807 3693
http://www.annesguesthouse.co.za

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Η πρώτη επίσκεψη
Κατ΄ αρχήν χρειάζεται µια κλινική επέµβαση της µύτης, σε συνδυασµό µε φωτογραφίες
µέσω κοµπιούτερ. Η επίσκεψη µπορεί να γίνει στο Γιοχάννεσµπουργκ η την Πρετόρια.
Κόστος
500 ραντ η 35 λίρες Αγγλίας η 45 δολ. ΗΠΑ
Η πρώτη εξέταση
Μια κλινική εξωτερική και εσωτερική εξέταση της µύτης σας
Συζήτηση πάνω στις ανάγκες και τις επιθυµίες και το ιστορικό του πελάτου,
συµπεριλαµβανοµένων πληροφορικών σχετικά µε προηγούµενες παρεµφερείς επεµβάσεις.
Με προεπισκόπιση µέσω κοµπιούτερ της προτεινόµενης επέµβασης µπορείτε να δείτε πώς
θα βελτιωθεί η εµφάνισή σας µετά την επέµβαση.
Πλήρης ανάλυση της διαδικασίας
Τιµολόγιο
Το τιµολόγιο καλύπτει όλο το κόστος
Αµοιβή χειρούργου και
Ειδικού αναισθησιολόγου
Προσωπικό
Ενοικίαση αιθούσης χειρουργείου
Φάρµακα και αναλώσιµο υλικό ( δεν περιλαµβάνονται µετεγχειρητικά φάρµακα)
1 χρόνος µετεγχειρητική φροντίδα και συµβουλές.
Αν χρειαστεί µόσχευµα το κόστος είναι επί πλέον 8.000 ραντ – 800 λίρες Αγγλίας η 1.200
δολ. ΗΠΑ
Ώρες επισκέψεων
Κάθε ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή στην Πρετόρια. Οι επεµβάσεις
γίνονται στο ειδικά εξοπλισµένο ιατρείο µας στην Πρετόρια.

Που θα µας βρείτε – στοιχεία επαφής.
TELEPHOE:

00 27 11 8036612-English speaking

MOBILE PHOES: 0027 825751988- Greek speaking
0027 728646652- Greek speaking
FACSIMILE:

0027 11 8036612

EMAIL:

info@noseplasty.com

ADDRESS:

o 5 Eden Grove, O'Leary Road, Rivonia

SOUTH AFRICA

