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LIFTING ΝΗΜΑΤΩΝ 
Το lifting νημάτων αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία ιατρικής αισθητικής  

για lifting η οποία περιλαμβάνει την ανύψωση διαφορετικών περιοχών του 

προσώπου  (μέτωπο, σαγόνι, ρινοπαρειακές πτυχώσεις, μέση περιοχή, κτλ.) και του 

σώματος (γλουτούς, βραχίονες, κοιλιά, κτλ.) με τη χρήση ειδικών νημάτων και χωρίς 

τις χειρουργικές τομές του κλασσικού lift κατά το οποίο αφαιρούνται μεγάλες 

επιφάνειες περίσσειου δέρματος, λίπους και ιστών.  

Μη  
Χειρουργική  

μέθοδος 
■ 

Άμεσα  
αποτελέσματα  
που διαρκούν 
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Εισαγωγή των βιοδιασπώμενων νημάτων 

MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LIFTING ΝΗΜΑΤΩΝ 

Τα νήματα τραβιούνται μέχρι να ανορθωθεί   
ή να συσφιχθεί η στοχευμένη περιοχή,  
σταθεροποιούνται  και στερεώνονται στους ιστούς. 

Φυσική διαδικασία επούλωσης τραύματος & 
αντίδραση σε ξένο σώμα 

Ανόρθωση, Σύσφιξη, Λάμψη 
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Φάση  
ανάπλασης 

Φυσική διαδικασία επούλωσης τραύματος 

MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LIFTING ΝΗΜΑΤΩΝ 

Φάση κυτταρικού  
πολλαπλασιασμού & 

δημιουργίας  
ινοβλαστών  

Φάση  
Φλεγμονής 

Επαγωγή Κολλαγόνου και Ελαστίνης, 
Αυξητικοί Παράγοντες, 

Aγγειογένεση 

Ελαστικοί, νέοι ιστοί 
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ΣΤΑΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Αμέσως 
μετά 

• Άμεσα ορατό αποτέλεσμα εξαιτίας οιδήματος  

15-30 
ημέρες 

• Ενεργοποίηση διαδικασίας επούλωσης τραύματος 

 ~60 
ημέρες 

• Συνέχιση της κολλαγονογέννεσης   

180-200 
ημέρες 

• Διάλυση (απορρόφηση) νήματος 

200 
ημέρες~ 

• Συνέχιση δραστικών αποτελεσμάτων  - ακόμη και μετά την απορρόφηση του 
νήματος το φαινόμενο της ανόρθωσης / αναδόμησης παρατείνεται  
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TYΠΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ   

Bιο-διασπώμενο / 
απορροφήσιμο 

Μη-απορροφήσιμο 

Catgut: ↓90 ημέρες, κίνδυνος  
μόλυνσης 

PGA, PGLA: ↓120-180 ημέρες,  
πολύινο  

Polydioxanone: ↓180 ημέρες, 

μονόινο 

Polyester 

PVDF 

Polypropylene 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 Ανόρθωση προσώπου (Face lifting) 

 Βαθιές ρινοπαρειακές ρυτίδες - μέτωπο 

 Γέμισμα μεσαίας περιοχής προσώπου 

 Σύσφιξη/διόρθωση χαλάρωσης σε σαγόνι και διπλοσάγωνο 

 Ανόρθωση σώματος (Body lifting): Άνω μηροί, 

βραχίονες,κοιλιά, γλουτοί 
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MESOTRAX  
MESO LIFTING THREAD 

Τα νήματα MESOTRAX προσφέρουν μια άμεση και φυσική βελτίωση 
της εμφάνισης χωρίς την ανάγκη χειρουργείου.  
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Κύρια χαρακτηριστικά των νημάτων MESOTRAX 

 

1. Προηγμένη τεχνογνωσία  

     & ποιότητα  κοπής  βελόνας /   

      τεχνολογία κατασκευής βελόνας 

 

 

2.  Νήμα  υψηλής ποιότητας   

      & ασφάλειας 
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3. Υπεροχή ποιότητας και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση 
με τα συμβατικά προιόντα της ίδιας κατηγορίας 

[Συμβατικό  
Mono PDO] 

[MESOTRAX 
 Mono PDO] 

Σύγκριση– Mono Σύγκριση – Τύπος σπιράλ 

[Συμβατικό  
Mono PDO] 

[MESOTRAX 
 Mono PDO] 

Κύρια χαρακτηριστικά των νημάτων MESOTRAX 
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ADVANTAGES of MESOTRAX 
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Tύποι νημάτων 
MESOTRAX 
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Τμήματα MESOTRAX 

Α Β Γ Δ Ε 

Α)  Νήμα: Το απορροφήσιμο νήμα εισέρχεται στο χόριο / υποδόριο ιστό/μυ/ 
ανάλογα με το σκοπό της διαδικασίας.  Μόλις η βελόνα αφαιρεθεί, μετά την 
εισαγωγή, το νήμα εμφυτεύεται στο δέρμα. 

Β)  Σφουγγάρι: Tο σφουγγάρι κρατάει τη βελόνα και το απορροφήσιμο νήμα στη 
θέση τους. 

Γ)  Βελόνα: Tο τμήμα το οποίο εισάγεται ώστε να εμφυτευθεί το απορροφήσιμο 
νήμα. 

Δ) Άξονας βελόνας: Ο άξονας βρίσκεται στο ένα άκρο της βελόνας 
E) Λαβή : Χρησιμεύει κατά την εισαγωγή της βελόνας. Για τα προιόντα που δεν 

διαθέτουν λαβή, ο άξονας μπορεί να παίξει το ρόλο της λαβής. 
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MESOTRAX TWISTED MONO 

Το TWISTED MONO είναι ένα μονόινο νήμα πολυδιοξανόνης με ομαλή 
επιφάνεια που χρησιμοποιείται κατά βάση για τις διαδικασίες lifting 
νημάτων MESOTRAX.  Είναι αποτελεσματικό για ήπιο lifting και 
αναζωογόνηση. Το TWISTED MONO είναι εύκολο στην εισαγωγή. 

ITEM Διάμετρος  
Χρώμα 

άξονα 
USP 

Μήκος  

βελόνας 

Μήκος  

νήματος 

TWISTED 

MONO 

30G  Κίτρινο 6-0 25mm 30mm 

29G Ροζ 6-0 
38mm 55mm 

50mm 75mm 

27G Γκρι 5-0 60mm 90mm 

100 τμχ / Κουτί 
Ένα κουτί αποτελείται απο 10 σακουλάκια Vacuum.  

Κάθε σακουλάκι Vacuum περιέχει 2 αποστειρωμένα πακέτα των 5 νημάτων έκαστο. 



DTS MG Co., Ltd. 

MESOTRAX SUPER SPRING 
Το νήμα περιελίσσεται γύρω από τη βελόνα. Είναι τεντωμένο όταν εισάγεται  

στο δέρμα, αλλά έχει την ιδιότητα να γυρίζει πίσω στην  αρχική του θέση περιέλιξης  

αφού εισαχθεί.  

Λόγω  της ελαστικότητας του, το MESOTRAX SUPER SPRING παρουσιάζει έντονα  

αποτελέσματα ανόρθωσης, όγκου και σύσφιξης, επομένως  και με ένα μικρό αριθμό  

νημάτων μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα 

ITEM Διάμετρος  
Χρώμα 

άξονα 
USP 

Μήκος  

βελόνας 

Μήκος  

νήματος 

SUPER 

SPRING 
29G Ροζ 6-0 

25mm 30mm 

38mm 55mm 

50mm 75mm 

[Λεπτομέρεια της σπείρας] 

100 τμχ / Κουτί 
Ένα κουτί αποτελείται απο 10 σακουλάκια Vacuum.  

Κάθε σακουλάκι Vacuum περιέχει 2 αποστειρωμένα πακέτα των 5 νημάτων έκαστο. 
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MESOTRAX COG  

Το MESOTRAX COG χρησιμοποιεί ένα νήμα που διαθέτει αμφίδρομες ακίδες.  Τα νήματα αμφίδρομων ακίδων 

κατασκευάζονται από μονόινα νήματα μέσω μιας τεχνικής μικροκατεργασίας που κόβει τις ακίδες στο νήμα.  

Σε σύγκριση με τα συμβατικά λεία νήματα, τα άνω και κάτω αμφίδρομα ακιδωτά νήματα είναι σε θέση να  

προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα. Όταν εισάγονται, τα ακιδωτά νήματα  αγκυλώνουν στους ιστούς του 

δέρματος και στηριζουν την ανόρθωση. Το νήμα παραμένει πολύ πιο σταθερό και η ανορθωτική δράση διαρκε 

περισσότερο. Αλλά η θεραπεία απαιτεί υψηλή τεχνική εξειδίκευση και απαιτείται τοπική αναισθησία για τον  

έλεγχο του πόνου κατά τη θεραπεία. 

 

Το MESOTRAX SPIRAL SHARP COG διαθέτει αιχμηρή βελόνα, ενώ το MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG  

διαθέτει κάνουλα που προκαλεί λιγότερο πόνο, έχει λιγότερο κίνδυνο για μώλωπες, καθώς και ένα  

καλύτερο προφίλ ασφάλειας. 

[ MESOTRAX SPIRAL SHAPR COG] 

[ MESOTRAX SPIRAL BLUNT COG ] 
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MESOTRAX COG 
•Ειδικό χαρακτηριστικό των MESOTRAX SPIRAL COG: 

→  Αμφίδρομο 3D (τρισδιάστατο)COG 

 
Οι ακίδες του MESOTRAX SPIRAL COG κατασκευάζονται με τη χρήση της τεχνικής κοπής 
περιστροφής 360℃.   

Η τεχνική επιτρέπει ομοιόμορφη αγκύλωση των ακίδων σε κάθε ιστό, γεγονός που αποτρέπει τα 
προβλήματα ασυμμετρίας, μια κοινή επιπλοκή των θεραπειών COG.  
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MESOTRAX COG 

ITEM Διάμετρος  
Χρώμα 

άξονα 
USP 

Μήκος  

βελόνας 

Μήκος  

νήματος 

SPIRAL SHARP 
COG 

23G Blue 3-0 

38mm 95mm 

60mm 115mm 

90mm 145mm 

ITEM Διάμετρος  
Χρώμα  

άξονα 
USP Μήκος βελόνας 

Μήκος  

νήματος 

SPIRAL BLUNT 
COG 

21G Green 3-0 
38mm 95mm 

60mm 115mm 

19G Cream 3-0 90mm 145mm 
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ULTRA SPRING 
  
 1)   Βασικά χαρακτηριστικά 

  
To ULTRA SPRING αποτελεί ένα πυκνό σπιράλ νήμα, ειδικά μελετημένο ώστε να βελτιώνει τα αποτελέσ
ματα ανύψωσης και όγκου. Ένα ειδικό πώμα εξασφαλίζει την ακαμψία του νήματος πάνω στη βελόνα, 
με συνέπεια η αντίσταση κατά την εισαγωγή της βελόνας μέσα στο δέρμα να είναι σχετικά υψηλότερη 
απο τα άλλα είδη νημάτων. Ωστόσο, όταν εισάγεται, έχει την ιδιότητα να έρχεται σε επαφή με μεγάλη 
επιφάνεια του ιστού και κατά συνέπεια να ενισχύει την κολλαγονογένεση και να προκαλεί μεγάλη αυξη

τική επίδραση. 

Ονομασία Gauge / χρώμα άξονα / διάμε
τρος βελόνας 

Μήκος βελόνας Μήκος νήματος USP 

ULTRA 
SPRING 

27G /  
Γκρι / 0.412~0.413 

40mm 100mm 6-0 

3)  Συσκευασία 
      Χρώμα: Μωβ 

 

2) Προιόν 
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EYE LIFT  
 

1)   Βασικά χαρακτηριστικά 
  
Το EYE LIFT αποτελεί ένα λεπτό νήμα PDO με μία αμβλεία κάνουλα το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο γ
ια την ασφαλή θεραπεία της περικογχικής περιοχής, χωρίς να προκαλεί ρήξη των τριχοειδών αγγείων. 

Ονομασία Gauge / χρώμα άξονα / διάμε
τρος βελόνας 

Μήκος βελόνας Μήκος νήματος USP 

EYE LIFT 30G / Κίτρινο / 0.298 ~ 0.
320 

25mm 35mm 6-0 

3)  Συσκευασία 
      Χρώμα: Ανοιχτό πράσινο 

 

2) Προιόν 
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Τι είναι το DIAMOND V FIXER? 

 
Πρόκειται για lifting προσώπου που πραγματοποιείται  με ένα ειδικό νήμα 

PDO(πολυδιοξανόνη) με στόχο την επαναφορά της γραμμής “V” στο πρόσωπο 
μέσω της ανόρθωσης των χαλαρών δερματικών ιστών. 

 

Οι δραστηριότητες της/του ασθενούς μπορούν να συνεχιστούν κανονικά την ίδια 
κιόλας ημέρα μετά την ολοκλήρωση της ανώδυνης, μη χειρουργικής διαδικασίας. 

 

Η θεραπευτική διαδικασία απαιτεί μόνο τοπική αναισθησία.  

DIAMOND V FIXER 
(Mold Cutting suture) 

Cutting suture A Cutting suture B Cutting suture C 
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Περιγραφή 

Ονομασία Προιόντος DIAMOND V FIXER 

Τύπος Υλικού PDO (Πολυδιοξανόνη) 

Βελόνα 18G 100mm 

Μήκος Νήματος 19.5Cm(COG part – 9Cm) 

Μέγεθος USP  1-0 

Σχεδιασμός Ακίδας 
Mirror Type 180 Twin barbs bi-

directional 

Τεμάχια ανά Συσκευασία 4 
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Δράση 

 Ανόρθωση περιγράμματος προσώπου 

 Βελτίωση γραμμών μαριονέτας 

 Βελτίωση ρινοχειλικών πτυχώσεων 

 Διάρκεια αποτελέσματος 1-2 χρόνια 
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Καινοτομία 

Το DIAMOND V FIXER διαθέτει 180 διπλές ακίδες  

πάνω στο νήμα για αποτελεσματική και ομοιόμορφη 
αγκίστρωση στους ιστούς. 

 

Με 3 φορές υψηλότερη ισχύ αγκίστρωσης & εφελκυσμού σε σύγκριση με τα  

νήματα κοπής (cut-threads) τα νήματα DIAMOND V FIXER  προσφέρουν ένα 

εξαιρετικά αποτελεσματικό lifting προσώπου χωρίς να κόβονται κατά τη 

διαδικασία εισαγωγής. 
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Ωφέλη 

 Ισχυρός εφελκυσμός 

 Ισχυρή αγκίστρωση  

 Αποτέλεσμα διαρκείας (1-2 χρόνια) 

 Ελάσσων αντίδραση ιστών 

 Ελάσσων τραυματισμός ιστών 
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Ωφέλη 

 Μεγάλη διάρκεια  

DIAMOND V FIXER 
USP 2-0 

Cutting Thread 
USP 1-0 

30 μέρες μετά 90 μέρες μετά 0 Ημέρα 
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Ωφέλη 

 Ασφάλεια 

 
 Πολυδιοξανόνη 

      :Βιοδιασπώμενο υλικό (180ημέρες) 

 Συσκευασία 2 στρωμάτων 

      : Το DIAMOND V FIXER διατίθεται σε 
συσκευασία ασφαλείας με άζωτο για την 
πρόληψη μολύνσεων και για ασφαλή 
κλινική χρήση.    

         

 Αποστειρωμένο με E0 Gas 
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Σύγκριση 

Cutting 
thread1 

Cutting thread2 Cutting thread3 Molding thread Mold cutting thread 

Ισχύς 
εφελκυσμού + + +++ +++++ +++++ 

Ισχύς 
αγκίστρωσης + + ++++ +++++ +++++ 

Διάρκεια + + +++ ++++ +++++ 

Tραύμα 
ιστών 

++ ++ +++ +++++ ++ 

Τιμή + ++ ++++ +++++ ++++ 

Χρόνος 
διαδικασίας 

20λεπτά 20λεπτά 20λεπτά 30λεπτά 20λεπτά 

Τιμή 
διαδικασίας 

+ + ++ ++++ ++++ 
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Παρενέργειες 

 Οίδημα 

 Μώλωπας 

 Μόλυνση 

 Αντίδραση σε ξένο σώμα 

 Τραυματισμός αγγείων 

 Πόνος : PDO με ακίδες 

 Αλλεργία σε μέταλλο 

 Μετατόπιση 
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Διαδικασία 

7~9cm 

7~9cm 
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Επικίνδυνη περιοχή 
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Επικίνδυνη περιοχή 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Διαβούλευση 

Το δέρμα του ασθενούς θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς, καθώς επίσης και οι 
προσδοκίες του.  
Στους ασθενείς θα πρέπει να δοθούν οι παρακάτω εξηγήσεις: 
• Πως λειτουργεί η θεραπεία. 
• Αριθμός των απαιτούμενων θεραπειών για να επιτευχθεί ο θεραπευτικός 

στόχος καθώς και κόστος θεραπειών. 
• Διάστημα που απαιτείται πριν παρατηρηθεί το αποτέλεσμα. 
• Επιπλοκές 
• Αλλαγή του δέρματος μετά τη θεραπεία 
• Προφυλάξεις μετά τη θεραπεία 

  

2. Έντυπο συγκατάθεσης 

Μετά τη διαβούλευση, αν ο ασθενής αποφασίσει να προχωρήσει με τη θεραπεία, θα 
πρέπει να διαβάσει και να υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης για να επιβεβαιώσει 
οτι κατανοεί όλες τις παραμέτρους της θεραπείας. 
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

3. Προετοιμασία 

• Καθαρισμός 
(Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα για να απομακρύνετε την περίσσεια σμήγματος  
από την επιφάνεια του δέρματος μετά τον καθαρισμό. Αυτό  θα επιτρέψει την  
πιο αποτελεσματική απορρόφηση του τοπικού αναισθητικού.) 
 
• Προχωρήστε σε λήψη φωτογραφιών πριν τη θεραπεία 
• Προχωρήστε σε διάγνωση 
 
• Εφαρμόστε την αναισθητική κρέμα για 30 ~ 60 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο  
του αναισθητικού παράγοντα και την ένταση της διαδικασίας 
 
• Απολυμάνετε την περιοχή θεραπείας 
•Προχωρήστε σε σχεδιασμό και σήμανση 
•Για βελόνες παχύτερες των 27G απαιτείται νευρική αναισθησία, ενώ δεν 
απαιτείται για βελονες 29G και 30G 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Προετοιμασία 

Βάθος Δράση Oδηγίες 

Χόριο Αφαίρεση λεπτών ρυτίδων   

Υποδόριος ιστός 
Μείωση υποδόριου λίπους,  

Ανόρθωση 
  

Mυς 
Χαλάρωση ή συρρίκνωση μυών,  

Αφαίρεση βαθιών ρυτίδων  

1) Παράλληλα με τις μυικές ίνες 

     - Ενίσχυση των μυών  

2) Κάθετα στις μυικές ίνες 

     - Χαλάρωση των μυών 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

2. Τεχνική εισαγωγής 

Διαδοχικά 

Παράλληλα 

Βεντάλια 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Τεχνική εισαγωγής 

Διαγράμμιση (πλέγμα) Ομόκεντρος κύκλος 

Vector (Plane & Depth) 

 

 

 

 

 

In plane 

 

 

 

 

 

 

Out of plane or in depth direction 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Τεχνική εισαγωγής 

Κυματισμός Κυματισμός 

 

 

 

 

Κρατώντας τις βελόνες εσωτερικά 

Zιγκ Ζαγκ Τράβηγμα και Κοπή νήματος 

Μετά την εισαγωγή, τραβήξτε και κόψτε το 

νήμα έτσι ωστε να μη μείνει εξέχον νήμα 

απο το δέρμα.  Καλύψτε το σημείο εισόδου 

με επίδεσμο για προστασία και πρόληψη 

των  μολύνσεων.  
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός Θεραπείας 

- Εφαρμογή σύμφωνα με τη διάμετρο και το μήκος της βελόνας 

Διάμετρος 
Μήκος 
βελόνας 

Χρήση 

27G 60mm Τοπική παχυσαρκία, lifting σώματος 

29G 38, 50mm 
Ρινοπαρειακές πτυχώσεις, γραμμές μεσόφρυου, 
γραμμές μετώπου, αύξηση μετώπου, αύξηση σαγονιού 

29G, 30G 
38mm Σακούλες ματιών,  

25mm Γραμμές δακρύων, γραμμές μεσόφρυου  

COG  
23G, 21G 

60mm 
Ανόρθωση γραμμών πικρίας, ανόρθωση ρινοπαρειακών 
πτυχώσεων, ανόρθωση φρυδιών, 
ανόρθωση τριχωτού  

COG 19G 90mm 100mm 
Ανόρθωση γραμμών πικρίας, ανόρθωση ρινοπαρειακών 
πτυχώσεων, Ανόρθωση γραμμών μαριονετας  



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

- Οδηγός εισαγωγής νημάτων 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 

Περιοχή 
Βάθος 

εισαγωγής 

Συνιστώμενος τύπος προιόντος 

Aπόσταση 
εισαγωγής 

Συνολικός 
αριθμός 
νημάτων 

Τεχνική 
εισαγωγής TWISTED MONO 

(βασικός τύπος) 

SUPER SPRING 
(Ισχυρότερη δράση 
απο τα PDO, ένας 

μικρός αριθμός μπορεί 
να συνδυαστεί με 

PDO) 

COG 
(νήμα με ακίδες για 

εντατικό lifting) 

Lifting 
προσώπου 

Επιδερμικό μυικό 
σύστημα 

Εν τω βάθει χόριο 
29G 50mm      

5mm 
~10mm 

100~300 
Πλέγμα, 
Βεντάλια 

Περικογχικές 
ρυτίδες 

Υποδόριος ιστός 29G/30G 25/38mm     1~2mm 30~50 Πλέγμα 

Φρύδια Fascia 29G/30G 25/38mm 29G 25/38mm 
 23G 60mm 
21G 60mm 

10mm 5~10 Παράλληλη 

Γραμμές 
δακρύων 

Εν τω βάθει χόριο 29G/30G 25/38mm     1mm 20~30 
Διαδοχική, 
Παράλληλη 

Μεσόφρυο Μυικός ιστός 29G/30G 25/38mm 29G 25/38mm   5mm 5~10 Πλέγμα 

Σαγόνι Εν τω βάθει χόριο 29G 38/50mm 29G 38/50mm   5mm 10~30 
Πλέγμα, Κύμα, 

Βεντάλια 

Ρυτίδες μετώπου Εν τω βάθει χόριο 29G 38/50mm   29G 38/50mm   5~10mm 30~150 
Πλεγμα, 

Κύμα 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

- Οδηγός εισαγωγής 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 

Περιοχή 
Βάθος 

εισαγωγής 

Συνιστώμενος τύπος προιόντος 

Αποσταση 
εισαγωγής 

Συνολικός 
αριθμός 
νημάτων 

Τεχνική 
εισαγωγής TWISTED MONO 

(basic type) 

SUPER SPRING 
(Ισχυρότερη δράση 
απο τα PDO, ένας 
μικρός αριθμός 

μπορεί να συνδυαστεί 
με PDO) 

COG 
(νήμα με ακίδες για 

εντατικό lifting) 

Γραμμές 
σαγονιού 

Εν τω βάθει χόριο, 
υποδόριος ιστός 

29G 38/50mm    
21G 60/90mm 

19G 100mm 
  20~50 

Διαδοχική, 
Βεντάλια 

Γραμμές 
μαριονέτας 

Εν τω βάθει χόριο 29G 38/50mm 29G 38/50mm 
21G 60/90mm 

19G 100mm 
  10~30 Πλέγμα, Έλικα 

Ρινοπαρειακές 
ρυτίδες 

Εν τω βάθει χόριο, 
SMAS 

29G 38/50mm 29G 38/50mm 
23G 60/90mm 
21G 60/90mm 

19G 100mm 
5mm 20~60 

Διαδοχική 
Παράλληλη, 

Πλέγμα 

Άνω βραχίονες Υποδόριος ιστός 27G 60mm 29G 50mm   10mm 30~50 
Παράλληλη, 

Πλέγμα 

Hip up Fascia 27G 60mm 29G 50mm   10mm 30~50 
Ομόκεντρος 

κύκλος, πλέγμα 

Διπλοσάγωνο 
Υποδόριος ιστός, 
πρόσθια κοιλία 
διγαστρικού μυ 

29G 38/50mm 29G 38/50mm   10mm 10~30 Πλέγμα 

Ρυτίδες λαιμού 

Μυς πλατύσματος 
(οριζοντίως) 

Εν τω βάθει χόριο 
(Καθέτως) 

 29G 38mm  29G 38mm   10mm 50~150 Πλέγμα 

Κοιλιακό 
αδυνάτισμα 

/Lifting 
Υποδόριος ιστός 27G 60mm 29G 50mm   10mm 

30(slimming)~10
0(lifting) 

Παράλληλη 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 
Face scaffold 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Επιφανειακό μυικό 
σύστημα 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO 
29G 50mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα, κύμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 
συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Βελτίωση γραμμών 
μαριονέτας 

Εικόνα 

 
 
 
 
 
 

Βάθος 
εισαγωγής 

Εν τω βάθει χόριο 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 38/50mm 
SUPER SPRING  
29G 38/50mm 

SPIRAL COG  
21G 60/90mm 
19G 100mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα, Βεντάλια 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 
συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Βελτίωση 
ρινοπαρειακών 

γραμμών 

Εικόνα 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Βάθος 
εισαγωγής 

Εν τω βάθει χόριο, SMAS  
(επιφανειακό μυικό  

σύστημα) 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 38/50mm 
SUPER SPRING  
29G 38/50mm 

SPIRAL COG  
23G 60/90mm 
21G 60/90mm 
19G 100mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Διαδοχική, Παράλληλη,  
Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Θεραπεία ρυτίδων 
μετώπου 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Εν τω βάθει χόριο 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 38/50mm 
SUPER SPRING 
 29G 38/50mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα, Κύμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Θεραπεία γραμμών 
συνοφρύωσης 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Μυικός ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 25/38mm 
30G 25/38mm 
SUPER SPRING 
29G 25/38mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Βελτίωση γραμμών 
ροής δακρύων 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Εν τω βάθει χόριο 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 25/38mm 
30G 25/38mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Διαδοχική, Παράλληλη 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Θεραπεία ποδιού της 
χήνας 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO 
29G 25/38mm 
30G 25/38mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Θεραπεία γραμμών 
σαγονιού 

Εικόνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εισάγετε τις βελόνες  
κατά μήκος των γραμμών σαγονιού  

Βάθος 
εισαγωγής 

Εν τω βάθει χόριο, 
Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 38/50mm 

SPIRAL COG  
21G 60/90mm 
19G 100mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Διαδοχική, Βεντάλια 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Θεραπεία 
διπλοσάγονου 

Εικόνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Βάθος 
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός, 
Πρόσθια κοιλία του  
διγαστρικού μυός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 38/50mm 
SUPER SPRING  
29G 38/50mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Βελτίωση ρυτίδων 
λαιμού 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Μυς πλατύσματος 
(Οριζοντίως) 

Εν τω βάθει χόριο 
 (Καθέτως) 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
29G 38mm 

SUPER SPRING  
29G 38mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας – 

περιοχή 

 Ανόρθωση άνω 
βραχιόνων 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO 
 27G 60mm 

SUPER SPRING  
29G 50mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Παράλληλη, Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 
Κοιλιακό αδυνάτισμα 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
27G 60mm 

SUPER SPRING  
29G 50mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Παράλληλη 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 
Ανόρθωση γλουτών 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Fascia 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

 
TWISTED MONO  

27G 60mm 
 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Ομόκεντρες καμπύλες, 
Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 
Μασχάλη 

Εικόνα 

Βάθος  
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
27G 60mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Παράλληλη 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας - 

περιοχή 

Οπίσθια γραμμή 
στηθόδεσμου 

Εικόνα 

Βάθος  
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
27G 60mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Παράλληλη, Πλέγμα 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2. Οδηγός Θεραπείας 

Στόχος 
θεραπείας- 

περιοχή  
Love handle 

Εικόνα 

Βάθος 
εισαγωγής 

Υποδόριος ιστός 

Συνιστώμενος 
τύπος βελόνας 

TWISTED MONO  
27G 60mm 

Τεχνική 
εισαγωγής 

Παράλληλη 

Συνολικός αριθμός νημάτων : ελάχιστος αριθμός – νεαρή ηλικία ~ μέγιστος αριθμός- προχωρημένη ηλικία  
όπως επίσης και για μέγιστο αποτέλεσμα σε 1 συνεδρία 



DTS MG Co., Ltd. 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Είναι απαραίτητο να δοθούν στους ασθενείς οι κατάλληλες οδηγίες για τη μεταθεραπευτική 
περίοδο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι επιπλοκών κατά την ανάρρωση. 

 
 Μετά τη θεραπευτική διαδικασία, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει για 15 λεπτά στο χώρο του ιατρείου ώστε να 

διασφαλιστεί οτι η διαδικασία ήταν καλά ανεκτή. 
 Παγοκυψέλες ή ρολό πάγου θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περιοχή της θεραπείας για περίπου 20 λεπτά για την 

αποφυγή οιδήματος ή μωλώπων καθώς και 3 φορές τη μέρα για τις επόμενες 48 ώρες. 
 Ο πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγωγή απο το στόμα. Η ιβουπροφαίνη αποφεύγεται για τον περιορισμό του 

μώλωπα – συνήθως υποχωρεί μέσα στις πρώτες μέρες. 
 Προτείνεται η ανύψωση της κεφαλής στον ύπνο κατά την πρώτη μέρα για τη μείωση του οιδήματος. 
 Συνιστάται στον ασθενή να κοιμάται ανάσκελα (με την πλάτη) για μία εβδομάδα. Πρέπει να αποφεύγεται το 

υπερβολικό άνοιγμα του στόματος  (φωνές, χασμουρητό, τραγουδι, κ.α) και κάθε είδους μασάζ για 3 εβδομάδες. Η 
διαδικασία μπορεί να προκαλέσει πόνο ή παραισθησία με διάρκεια 1 περίπου βδομάδας μετα τη θεραπεία, σε 
περίπτωση που οι λεμφαδένες ή τα νεύρα διεγερθούν κατά τη θεραπεία. O ασθενής δεν πρέπει να κάνει 
γκριμάτσες / συνοφρύωμα της υπο θεραπεία περιοχής.  

 Κατά τη μέρα της θεραπείας, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της 
φλεγμονής όπως σάουνα, λουτρό,  κατανάλωση αλκοόλ.  

 ΜΗΝ κάνετε λήψη αντιφλεγμονώδων για τις επόμενες 2 εβδομάδες αν δεν είναι απαραίτητο.  Για τη θεραπεία 
είναι επιθυμητή μια φυσιολογική φλεγμονώδης φάση προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. 

 Για τουλάχιστον 24 ώρες συνιστάται περιορισμός των έντονων δραστηριοτήτων.  Η επιστροφή στις φυσιολογικές 
δραστηριότητες  μπορεί να γίνει μετά απο 2 ~3 ημέρες. 

 H χρήση ενός επιδέσμου κεφαλής συνιστάται για την ακινητοποίηση/σταθεροποίηση των ιστών, την ενίσχυση των 
αποτελεσμάτων του lifting effect και για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς για 3~4 μέρες. 

 Το ραντεβού ελέγχου θα πρέπει να γίνει  2 μέρες μετά τη θεραπεία κυρίως για να ελεγχθεί  αν υπάρχει εξώθηση 
των νημάτων ή κάποιο σημάδι μόλυνσης. Αν υπάρχει κάποια μόλυνση κατά μήκος του νήματος, το νήμα θα πρέπει 
να αφαιρεθεί  σωστά και εγκαίρως.Οι ασθενείς δεν πρέπει να προσπαθήσουν να εισάγουν ξανά ή να αφαιρέσουν 
το νήμα μόνοι τους.  
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Αντενδείξεις 
 Ασθενείς με τάση για φλεγμονώδεις νόσους/διαταραχές όπως κυτταρίτιδα, έρπη 

ζωστήρα, απλό έρπη, κτλ σε σε κάθε περιοχή του δέρματος για 31 μέρες πριν τη 
θεραπεία 

 Εγκυμοσύνη 

 Προδιάθεση για χηλοειδή 

 Ασθενείς με ιστορικό φτωχής τραυματικής επούλωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
με πρόσφατη, ανοιχτή πληγή 

 Ασθενείς που ακολουθούν αντιεπιληπτική αγωγή. 

 Αιμορραγικές διαταραχές 

 Ψυχω-νευρωτικές διαταραχές 

 Μη συνεργάσιμοι ασθενείς (ασθενείς απρόθυμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες του 
γιατρού για το διάστημα μετά τη θεραπεία). 

 Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. 

 Ασθενείς με εμφυτεύματα (πχ. σιλικόνη) στην περιοχή της θεραπείας 

 Ασθενείς με μεγάλη χαλάρωση δέρματος και σε μεγάλη ηλικία θα παρουσιάσουν πολύ 
περιορισμένη βελτίωση. 

 Ισχύουν όλες οι άλλες αντενδείξεις εμφυτευμάτων όπως: πολλαπλές 
δερματικέςαλλεργικές αντιδράσεις ή λοιμώξεις, νοσήματα που προσβάλουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα όπως καρκίνος / HIV, κτλ, συστηματικά νοσήματα όπως 
διαβήτης, φυματίωση, κλπ. 
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Παρενέργειες 
 Aλλεργική αντίδραση στο αναισθητικό 

 Μικρά αιματώματα ή υδαρείς φουσκάλες. 

 Ήπια μόλυνση στο σημείο εισαγωγής του νήματος, παρά τη λήψη κάθε δυνατής 
προφύλαξης. 

 Σε ένα πολύ μικρό αριθμό ασθενών, τα νήματα δεν λειτουργούν τόσο ικανοποιητικά. 

 Σε περίπτωση απόσπασης του νήματος μπορεί να προκύψει ασυμμετρία. 

 Αν τα νήματα τοποθετηθούν επιφανειακά, μπορεί να είναι ορατά. Μπορεί να γίνει 
αφαίρεση νημάτων όπως επίσης και εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων η οποία επιταχύνει 
τη διάσπαση των νημάτων.  

 Ο κίνδυνος δημιουργίας ουλής απο την εισαγωγή είναι πολύ μικρός, παρ’όλ’αυτά είναι 
πιθανός ειδικά σε ασθενείς με σκούρο δέρμα. Όλοι οι ασθενείς συμβουλεύονται να 
φορούν αντιηλιακό ώστε να προστατεύουν επαρκώς απο την έκθεση στον ήλιο τις 
περιοχές που ενδέχεται να εμφανίσουν ουλή. 

 Στη θεραπεία νημάτων δεν πραγματοποιείται αφαίρεση δέρματος, όπως στα 
χειρουργικά lifting προσώπου. Ενδέχεται επομένως να υπάρχουν μικρές ατέλειες στα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, ανάλογα με το βαθμό χαλαρότητας του 
δέρματος. 

 Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν έλλειψη ευαισθησίας ή μούδιασμα στην περιοχή 
θεραπείας, η οποία συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες εβδομάδες απο τη διαδικασία.   
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
1. Θεραπευτική επιλογή 
 

1) Εισαγωγή περίπου 100 νημάτων / θεραπεία – σύνολο 3 ~ 5 συνεδρίες ανά 2 
εβδομάδες. 
 

2) Εισαγωγή περίπου 250 νημάτων στην 1η θεραπεία και περίπου 100~120 
νημάτων στη 2η θεραπεία (1 μήνα μετά την 1η θεραπεία). 

  
 
Και στις 2 περιπτώσεις, τα αποτελέσματα διαρκούν περίπου  2 ~ 3 χρόνια. Μία θεραπεία 
των 100 περίπου νημάτων δίνει αποτελέσματα που διαρκούν γύρω στους 12 ~18 μήνες. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
2. Συνδυαστικά πρωτόκολλα 
 

 Η θεραπεία MESOTRAX μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες θεραπείες όπως HIFU, 
Laser, Microneedling, RF, Filler, Botox, ή PRP. 

 

 Πρώτα εκτελείται η θεραπεία MESOTRAX και μετά, στην ίδια συνεδρία, μπορούν να 
εφαρμοστούν άλλες θεραπείες. Σημειωτέον οτι τα RF ενδέχεται να προκαλέσουν πιο 
γρήγορη διάσπαση των νημάτων. Σε θερμοκρασία ιστού άνω των 38 βαθμών, τα 
νήματα μπορεί να υδρολυθούν γρήγορα. Όταν τα νήματα εισάγονται επιφανειακά και 
είναι ορατά, τα RF μπορεί να εφαρμοστούν για να λύσουν το πρόβλημα, μετά τη 
θεραπεία MESOTRAX.  

 

 Αν η κατάσταση του δέρματος δεν ενδείκνυται για εφαρμογή της 2ης θεραπευτικής 
επιλογής  (Microneedling, Filler, Botox, Laser, PRP, IPL, κτλ.) στην ίδια συνεδρία, 
συνιστάται αυτή να εφαρμόζεται αφού υποχωρήσει ο μώλωπας. Συνήθως αυτή η 
περίοδος είναι περίπου 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία σε περίπτωση εισαγωγής 100 
~200 νημάτων και ενδέχεται να είναι 1 μήνας για εισαγωγή > 200 νημάτων. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
3. Συνδυαστικό πρωτόκολλο με GENOSYS Roller 
 

Η θεραπεία GENOSYS Roller, ως αναζωογονητική θεραπεία μετά τη βασική 
θεραπεία νημάτων MESOTRAX, ενισχύει τα αποτελέσματα της.  
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
3. Συνδυαστικό πρωτόκολλο με GENOSYS Roller 

Εβδομάδα Στόχος Θεραπευτική μέθοδος 

1 Lifting MESOTRAX 

2 Ενυδάτωση 
Οικιακή φροντίδα με  GENOSYS SRP(SOOTHING REPAIR POSTCREAM) και PHG(PEPTIDE GEL 
MASK) 

3 
Αναζωογόνηση 
&  Ενυδάτωση 

Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION 
(ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό 
αποτέλεσμα. 

4 Ενυδατωση Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG 

5 Lifting MESOTRAX 

6 Ενυδάτωση Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG 

7 
Αναζωογόνηση 
&  Ενυδάτωση 

Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION 
(ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό 
αποτέλεσμα. 

8 Ενυδάτωση Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG 

9 Lifting MESOTRAX 

10 Ενυδάτωση Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG 

11 
Αναζωογόνηση 
&  Ενυδάτωση 

Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION 
(ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό 
αποτέλεσμα. 

12 Ενυδάτωση Οικιακή φροντίδα με GENOSYS SRP και PHG 

13~  Συντήρηση 
Θεραπεία GENOSYS Roller(0.25 or 0.5mm) με GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION 
(ορό ενίσχυσης υαλουρονικού οξέος) για ενίσχυση της επούλωσης και αναζωογονητικό 
αποτέλεσμα. 
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Κλινικά 
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