
Beauty

«Αν μέχρι σή-
μερα πολ-
λές γυναί-

κες δεν τολμούσαν να απο-
κτήσουν το στήθος των ονεί-
ρων τους εξαιτίας του φόβου 
για τον πόνο, που μπορεί να 
κρατήσει μέχρι και 2-3 εβδο-
μάδες, τους σφιχτούς επιδέ-
σμους, τις μελανιές στην πε-
ριοχή του στήθους και την 
αποχή από τις καθημερινές 
δραστηριότητες για κάποιες 
ημέρες, πλέον η αυξητική 
στήθους, χάρη στη μέθοδο 
Non Touch - No Pain, εγγυ-
άται την ταχύτερη ανάρρω-
ση από ποτέ. Η μέθοδος 
Non Touch - No Pain πα-
ρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο 
του 2012 στο Διεθνές Συνέ-
δριο Αισθητικής Χειρουργι-
κής, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη 
υπό την αιγίδα του ISAPS (International 
Society of Aesthetic Plastic Surgery)», 
εξηγεί ο πλαστικός χειρουργός Ευάγγε-
λος Κεραμίδας, που εφαρμόζει τη μέθο-
δο στη χώ ρα μας.

Α. Πριν το χειρουργειο
Ο πλαστικός χειρουργός κάνει τον προ-
σεκτικό σχεδιασμό για το είδος και τον 
όγκο του ενθέματος πριν από το χει-
ρουργείο, πραγματοποιώντας 5 σημα-
ντικές μετρήσεις στο στήθος της ασθε-
νούς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η 
ασθενής να δοκιμάσει στη συνέχεια τα 
ενθέματα της σιλικόνης, ώστε να 
σχηματίσει μια καλή ιδέα για το πώς 
θα είναι το στήθος της μετά το χει-
ρουργείο. 

να προκαλέσουν μεγάλη κά-
κωση ή αιμορραγία στους 
ιστούς, με επακόλουθο τον 
έντονο πόνο ή την αργή 
ανάρρωση μετεγχειρητικά.

γ. ΜετΑ το 
χειρουργειο 
Λόγω της ατραυματικής τε-
χνικής αυξητικής στήθους, 
δεν υπάρχουν παροχετεύ-
σεις (σωληνάκια) στο μαστό, 
ούτε κορσέδες στο στήθος, 
ούτε περιορισμοί στις κινή-
σεις των χεριών. Σε συνδυα-
σμό με την άψογη αναισθη-
σιολογική κάλυψη, ελαττώ-
νεται κάθε αίσθημα ναυτίας 
ή εμετού μετά το χειρουρ-
γείο. Επιπλέον, λόγω του 
προσεκτικού σχεδιασμού 
πριν από την επέμβαση και 

την τελείως ατραυματική τεχνική, οι 
ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο 
σπίτι τους 6 ώρες μετά το χειρουργείο, 
ενώ μπορούν να ασκήσουν τις καθημε-
ρινές τους δραστηριότητες (έξοδος για 
φαγητό, π.χ.) αμέσως. Αξίζει να ανα-
φέρουμε πως με την τεχνική NON 
TOUCH - NO PAIN, πέρα από την κα-
ταπληκτική ανάρρωση, έχουμε και με-
γάλη ελάττωση των επιπλοκών (ποσο-
στό μικρότερο από 0.5%).

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον Ευάγγελο 
Κεραμίδα MD, Ebopras, Πλαστικό Χειρουργό, 
διπλωματούχο του European board of plastic 
reconstructive & aesthetic surgery, Μέλος του 
Isaps (International society of aesthetic plastic 
surgery), Μέλος του Βρετανικού registry για την 
Πλαστική Χειρουργική.  
(www.keramidasevangelos.gr, email: info@mdone.gr).

Β. ΚΑτΑ τη διΑρΚειΑ του 
χειρουργειου
Είναι λογικό ότι όσο λιγότερο τραυματί-
ζουμε τους ιστούς κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου τόσο λιγότερη αιμορραγία 
έχουμε και βέβαια τόσο καλύτερη ανάρ-
ρωση ακολουθεί. Αυτό είναι και το απλό 
μυστικό της τεχνικής αυτής. Με τη χρή-
ση ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων προ-
ετοιμάζεται η «θήκη» όπου θα μπει το 
ένθεμα της σιλικόνης στο μαστό τελείως 
ατραυματικά (δεν χάνεται σχεδόν καθό-
λου αίμα), με αποτέλεσμα να ελαχιστο-
ποιείται οποιαδήποτε κάκωση στους 
ιστούς, o πόνος και οι εκχυμώσεις μετά 
το χειρουργείο. Πάγια αρχή αυτής της 
νέας τεχνικής, η πλήρης αποφυγή χρή-
σης των δαχτύλων του χειρουργού για 
τη δημιουργία της «θήκης», γιατί μπορεί 

Yπέροχο Ντέκολτέ
χάρη σε μία νέα τεχνική αυξητικής στήθους, μπορείτε να αποκτήσετε το πλούσιο και σφριγηλό 

ντεκολτέ που πάντα επιθυμούσατε εντελώς ανώδυνα και με ταχύτερη ανάρρωση.

φ
ω

τ
ο

γ
ρ
α

φ
ια

: 
r

u
s

c
h

 m
a

r
t

in
 s

ic
/w

w
w

.im
l
.g

r


