
ENDORET® taikymas trichologijoje 

 

Endoret® injekcijos gerina odos mikrocirkuliaciją ir ląstelių medžiagų apykaitą (metabolizmą), 
padeda plaukų folikulams aktyviai maitintis.  

 

ENDORET® POVEIKIS PLAUKAMS 

• Stabdo plaukų slinkimą, retėjimą, koreguoja plikimą 
• Maitina plauko folikulą, gerina plauko struktūrą 
• Skatina plaukų augimą 
• Plaukai tampa labiau elastingi, blizga, mažiau lūžinėja 

 

ENDORET® TAIKYMO ZONOS 

• Esant endrogeninei alopecijai, injekcijos Endoret® dažniausiai atliekamos pakaušio ir 
smilkinių srityse – ten, kur labiausiai pastebimas plaukų retėjimas 

• Esant plaukų slinkimui – visoje plaukuotoje galvos srityje. 
• Norint pagerinti plaukų struktūrą – visoje plaukuotoje galvos srityje 

 

KAIP ATLIEKAMA PROCEDŪRA GALVOS PLAUKUOTOJE SRITYJE 

• Į mėgintuvėlius paimamas nedidelis kiekis kraujo. Jis centrifiguojamas. Ypatingas centrifūgavimo 
ir frakcionavimo principas leidžia atskirti dvi plazmos frakcijas: 

• II plazmos frakcija injekuojama į galvos odą. Šioje plazmos dalyje trombocitų yra 2,5 kartų 
daugiau nei įprastai žmogaus kraujyje. Tai optimali, mokslo įrodyta koncentracija , kuri ir daro 
teigiamą poveikį  plaukų folikulų regeneracijai ir augimui   

• I plazmos frakcijoje yra daugiau fibrino, todėl ji naudojama tik odos nuraminimui.   
• Endoret PRGF plazmos sudėtyje nėra leukocitų, kas sąlygoja mažesnį skausmą procedūros metu, 

mažina uždegimą.    
• Plazmos injekavimui naudojamos itin plonos adatėlės, siekiant kaip įmanoma sušvelninti 

procedūrą lydinti skausmo pojūtį, tačiau skausmą kiekvienas priima labai individualiai, todėl 
procedūra gali atrodyti šiek tiek diskomfortiška.  



 

PROCEDŪROS TRUKMĖ 

• Kraujo plazmos paruošimo ir jos injekavinmo į galvos plaukuotosios srities odą procedūra trunka 
apie 30-40 min. 

 

REKOMENDUOJAMAS ENDORET® PROCEDŪRŲ KURSAS 

Trichologijoje svarbu ne tik atstatyti ir pagerinti plaukų būklę, bet ir palaikyti gautus rezultatus. 
Endoret®  kursą sudaro 3 procedūros, atliekant kas 3-4 savaites. Palaikomosios procedūros 
skiriamos individualiai, priklausomai nuo diagnozės.  

 

PO PROCEDŪROS 

Po procedūros iš karto galima grįžti prie įprastinės dienotvarkės.  
Pirmą parą po procedūros nerekomenduojama trinkti plaukų, dažyti plaukus, eiti į pirtį, vartoti 
nesteroidinius priešuždegiminius vaistus nuo skausmo bei stiprius alkoholinius gėrimus. 
 
 
SUDERINAMUMAS SU KITOMIS METODIKOMIS  

Endoret® plazmoterapiją galima taikyti drauge su kitomis metodikomis: aparatinėmis, 
injekcinėmis, taikant plaukų persodinimą. Visas metodikas galima taikyti, praėjus 5-7 d. po 
Endoret® plazmoterapijos. 
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