Dr. Ana Maria Oproiu dezvăluie medicilor totul despre
noua inovație în dermato-estetică, Plasmolifting
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Asociația pentru Mezoterapie invită medicii din România la cursul „Tratamente
combinate: PRP și fire bioabsorbabile în medicina estetică”, pentru a învăța
cele mai importante noțiuni despre aceste proceduri dermato-estetice.
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 1 iulie 2017, în București. Asociația pentru
Mezoterapie a fost înființată în 2006 și își propune promovarea noilor tehnologii
de întinerire și înfrumusețare, prin organizarea de cursuri aprobate de Colegiul
Medicilor și creditate cu puncte EMC.

Metoda Plasmolifting poate fi combinată cu fire bioabsorbabile, pentru a elimina
inflamaţiile și edemele, ajutând la regenerarea şi stimularea ţesuturilor.

Asociatia pentru Mezoterapie invita medicii din
Romania la cursul >, pentru a invata cele mai importante
notiuni despre aceste proceduri dermato-estetice.
Asociatia pentru Mezoterapie
În cadrul cursului „Tratamente combinate: PRP și fire bioabsorbabile în medicina

estetică” se vor analiza tehnologia PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite/Plateled
Rich Plasma) și liftingul țesuturilor cu ajutorul firelor PDO (polidioxanonă) și PLLA (acid
polilactic). Cursul va fi susținut de Dr. Ana Maria Oproiu, care este medic specialist în
Chirurgia Estetică și Microchirurgie Reconstructivă în cadrul Spitalului Universitar de
Urgență București, doctor în științe medicale și șef de lucrări în cadrul Catedrei de
Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a UMF „Carol Davila”, București.
Evenimentul va conține o parte teoretică și una practică. În partea teoretică se va
discuta despre bazele acțiunii plasmei trombocitare, dotările tehnice și de laborator
necesare pentru efectuarea metodei Plasmolifting™ (și pentru crearea Plasmogelului),
aplicațiile acestei tehnologii în dermato-estetică și tricologie și nu numai. Baza
utilizării plasmei trombocitare proprii constă în faptul că trombocitele conțin factori
proteici (factori PRP), care inițiază procesele de regenerare celulară. Plasma
trombocitară modulează și reglează funcția factorilor primari de creștere. Ca urmare,
se restabilește schimbul de substanțe, se îmbunătățesc microcirculația și
metabolismul tisular, se normalizează oxigenarea celulelor și se stimulează
imunitatea locală.
Al doilea subiect discutat la curs va fi legat de firele bioabsorbabile din polidioxanonă
(PDO) și acid polilactic (PLLA), folosite pentru liftingul țesuturilor și îmbunătățirea
texturii pielii în diverse zone. Partea teoretică va include indicații, recomandări, trasee
și puncte de injectare, combinarea diverselor tipuri de fire pe aceleași zone sau pe
zone diferite, profilaxia complicațiilor, tratamente combinate cu firele bioabsorbabile
din PDO/PLLA (mezoterapie, acid hialuronic, toxină botulinică, peelinguri etc).
Cursul este creditat cu 5 puncte EMC, va începe la ora 10:00 și se va desfășura în Str.
Axinte Uricariul, nr. 8, parter, sector 1, București (zona Dorobanți). Taxa de participare
este de 1.800 lei (TVA inclus), medicilor oferindu-li-se, la alegere, și fire bioabsorbabile
și/sau produse pentru Plasmolifting ™ în valoare de 900 de lei. Locurile sunt limitate!
Doritorii sunt rugați să își confirme participarea telefonic sau pe e-mail.
Despre Plasmolifting™
Metoda Plasmolifting™ este o cale inovatoare de tratare a diverselor patologii, prin
intermediul injectărilor cu plasmă trombocitară autologă, descoperită de cercetătorii
ruși Renat R. Ahmerov (profesor, Doctor în Medicină) și Roman F. Zarudii (Doctor în
Științe Medicale), în 2003. Metoda se bazează pe o tehnologie patentată de colectare
și de centrifugare a sângelui pacientului, cu ajutorul unor eprubete vidate, certificate
Plasmolifting™. În timpul acestei proceduri, plasma autologă se separă din sânge și
este apoi injectată în zonele de tratament. Plasma autologă este un stimulent biologic
de regenerare foarte eficient, care conține o concentrație mare de factori de creștere

(hormoni, proteine și vitamine).
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Despre Plasmolifting™ Metoda Plasmolifting™ este o cale inovatoare de tratare a
diverselor patologii, prin intermediul injectărilor cu plasmă trombocitară autologă,
descoperită de cercetătorii ruși Renat R. Ahmerov (profesor, Doctor în Medicină) și
Roman F. Zarudii (Doctor în Științe Medicale), în 2003. Metoda se bazează pe o
tehnologie patentată de colectare și de centrifugare a sângelui pacientului, cu ajutorul
unor eprubete vidate, certificate Plasmolifting™. În timpul acestei proceduri, plasma
autologă se separă din sânge și este apoi injectată în zonele de tratament. Plasma
autologă este un stimulent biologic de regenerare foarte eficient, care conține o
concentrație mare de factori de creștere (hormoni, proteine și vitamine).
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