نضارة الوجة والبالزما
البشرة النضرة هي البشرة الصحية التي ال تعاني من مشاكل مثل البقع او الحبوب وال تعاني من
نقص الفيتامينات والمعادنما ه
وتتمتع بتروية دموية جيدة ورطبة كفاية لتكون ناعمة وطرية ومرنة
طرق الحصول على نضارة البشرة عديدة ومنها والليزر والميزوثربي وبسبب بعض
االثار الجانبية من استخدام الليزر والميزوثرب تم اكتشاف طرق حديثة وهي حقن
البالزمة الغنية بالصفيحات
تعد تقنية حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية نقلة نوعية مذهلة فى طب التجميل
وعالج المشاكل المختلفة للبشرة و الشعر لكال الجنسين النساء والرجال
ويوضح الدكتور احمد محمد ابراهيم استشاري الجراحة التجميلية والترميمية من مجمع
الدكتور اياد الشكرجي الطبي هذه التقنية وتاثيراتها التجميلية على البشرة والشعر.

ما هى تقنية حقن البالزم()PRP
هي تقنية تعتمد على استخدام مكونات من دم المريض نفسه (وهي البالزما ) وبالتالي فإن هذه التقنية هى طريقة
امنة تماما وبدون اى اثار جانبية على االطالق على المدى الطويل ،ألنها تعتمد على حقن مواد ذاتية من نفس
المريض وبالتالى ال يوجد أي مخاوف من انتقال اي عدوى مخاوف من انتقال اى عدوى .

طريقة تحضير البالزما(ب رب)
يتم سحب كمية دم بسيطة جدا من المريض ( 8مل تقريبا) ويتم السحب فى انابيب خاصة لذلك الغرض معقمة .
 ثم يتم وضع هذا الدم فى جهاز خاص يقوم بفصل كريات الدم الحمراءعن البالزما ونتيجة لهذا االجراء نحصلعلى بالزما غنية بالصفائح الدموية ويستغرق هذا االجراء دقائق معدودة من خمسة الى تسعة دقائق تمزج مع مواد
خاصة لتركيز المواد الحيوية فى البالزما .
 بعد ذلك يقوم الطبيب بحقن هذه البالزما ا الغنية بالصفائح الدموية فى المكان الذى يحتاج الى اعادة الحيويةوالشباب وتجديد الخاليا .

ما هى االغراض التجميلية التى تستخدم فيها حقن البالزما
 -1اضفاء النضارة ومنح البشرة مظهر اكثر حيوية وشباب .ومن المعلوم ان نضارة البشرة الناتجة عن حقن

البالزما مختلفة تماما عن اى نضارة اخرى ناتجة عن حقن الميزوثيرا بى والفيتامينات الن حقن البالزما يجدد كل
مكونات البشرة مما يمنحها ملمس افضل واشراق افضل وبالتالى نضارة افضل .
 -2تخفيف الهالت السوداء الغير مرغوبة .حيث يعتبر حقن البالزما من اكثر الطرق فاعلية وامانا فى ازالة الهالت
السوداء
-3تخفيف آثار الندبات الناتجة عن حب الشباب
 -4تخفيف تجاعيد الوجه والخطوط التعبيرية الدقيقة فى الوجه وتجاعيد اليد
 -5حاالت تساقط الشعر حيث يعمل حقن البالزما على اعادة انبات الشعر
باالضافة الى ذلك انه يجعل الشعر اكثر كثافة ولمعانا مما يمنحه المظهر
الصحى المحبب
 -6يمكن اضافة البالزما الذاتية مع الدهون الذاتية وتستخدم فى تعبئة جميع
مناطق الجسم سواء الوجه او اليدين او االرداف وذلك الن البالزما تعمل
على تحسن نتائج حقن الدهون كثيرا وتطيل من فترة بقاء الدهون كما تعطى
نضارة اضافية .

عدد الجلسات والنتائج المتوقعة
يحتاج المريض الذى يعانى من مشاكل فى البشرة الى برنامج مكون من ثالثة جلسات متتالية يفصل بين كل جلسة
فترة من ثالثة اسابيع الى شهر على حسب رأى الطبيب المعالج ويتوقع ان يحصل المريض على المظهر النضر
ويالحظ كل من حولك بهذه النضارة
يحتاج المريض الذى يعانى من تساقط الشعر الى برنامج مكون من  6- 4جلسات يفصل بين كل جلسة فترة
اسبوعين فقط

هل يحتاج المريض لجلسات اضافية
يستمر مفعول حقن البالزما بعد انتهاء برنامج المعالجة الى مدة تترواح من سنة (اذا كان عمر المريض اقل من 50
سنة) الى ستة اشهر(اذا كان العمر فوق  50سنة)
ولكن فى كل االحوال ال يحتاج المريض الى اعادة برنامج الحقن كامال فقط يحتاج جلسة واحدة كل سنة او جلسة كل
ستة اشهر حسب عمر المريض

اخيرا ان تقنية حقن البالزما الغنية بالصفائح شكلت قفزة هائلة فى مجال جراحة التجميل وعالج مشاكل البشرة
.والشعر وباتت تستحوذ على ثقة كبار جراحى التجميل واطباء الجلدية على مستوى العالم

