ENDORET GEL® – 100% autologinis
bioaktyvus produktas odos užpildas

ENDORET PRGF® - biomedicinos technologija, skirta skatinti audinių regeneracijai, naudojant
autologinius baltymus. Tai labiausiai pažengęs plazmoterapijos metodas, kuris yra vienu žingsniu
priekyje visų regeneracinių technologijų.
Iki šiol, buvo galima paruošti penkias terpines ENDORET PRGF® plazmos formas: skystį, krešulį,
transplantą, fibrino membraną bei supernatantą. Jos sėkmingai taikomos daugelyje medicinos
sričių - odontologijoje, chirurgijoje, oftalmologijoje, traumatologijoje, dermatologijoje...
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Kas yra ENDORET GEL®?
ENDORET GEL® - 100% autologinis bioaktyvus produktas, natūralus odos užpildas,
pagamaintas tik iš paciento kraujo, skirtas raukšlių užpildymui bei odos
biostimuliacijai.

Kada taikomas ENDORET GEL®?
ENDORET GEL® taikomas ne tik raukšlėms užpildyti, bet ir skatini veikti vidinius odos
atjauninimo mechanizmus, medžiagų apykaitos procesus, atsatyti odos imunitetą.

Koks yra ENDORET GEL® poveikis?
ENDORET GEL® dvejopas poveikis :
®
 Raukšlių
ENDORET
GELužpildymas
technologijos taikymo rezultatai
 Audinių regeneracija, odos biostimuliacija
 3d veido modeliavimas



Geresnė epidermio / dermos struktūra



Drėgnesnė oda



Storesnė oda



Skaistesnė, stangresnė bei elastingesnė oda



Randų korekcija

ENDORET GEL® savybės ir nauda pacientui:
•

Visiškai autologinis - išgautas naudojant tik paties žmogaus kraują, todėl nepasireiškia
jokios žinomos šalutinės ar atmetimo reakcijos;

•

Bioaktyvus - aktyvūs augimo faktoriai stimuliuoja nuosavo hialurono ir kolageno gamybą,
pacientas gali džiaugtis sveikesne oda;

•

Didelis infiltruojamos medžiagos tūris - vienos procedūros metu išgaunama 3-6 ml
infiltruojamos medžiagos, todėl galima kompleksiškai taisyti kelias zonas, visiškai natūraliai
atlikti 3D veido modeliavimą, užpildyti pageidaujamas raukšles;

•

Didelis klampumas – galima užpildyti net ir gilias raukšles;

•

Lengvai paruošiamas - paruošimas užtruks tik 30 min, todėl pacientas nesugaiš daug laiko;

•

Universalus - asižvelgiant į individualius poreikius, odos būklę, veido kontūrų sąvybes,
raukšlių kiekį ir gylį, galima paruošti skirtingų biomechaninių savybių (skirtingo klampumo)
produktus ir pasiekti norimą rezultatą;

•

Puikiai integruojasi audiniuose - EndoretGel® natūraliai integruojasi į audinius, nemigruoja į
gretimus audinius.

