
  

  

  ניתוחים פלסטיים ואסתטיקה רפואית

, ניתוחים פלסטיים  לא תמיד  מתבצעים בעקבות אסטטיקה לעיתים יש להם קשר ישיר למקרה רפואי

 כיום בישראל כל רופא כירורג רשאי לעסוק בתחום הניתוחים הפלסטיים גם ללא התמחות בתחום ולכן

 נספק  ונכוון אותך לרופא המתמחה Angel4U -אנו ב. במקרים אלו  יש לבחור את המנתח בקפידה רבה

  . בכל סוג ניתוח  אסטטי אשר יידרש

 על למשל. למטרת שיפור ההערכה והביטחון העצמי,  לצורך שיפור ההופעהאסתטיותגם אם הסיבה היא 

התפתחות טכנולוגיות חדשות .  וכדומהשאיבת שומן, אףשינוי צורת ה, חזהידי הגדלה או הקטנה של ה

ושיפור הקיימות מאפשרים נגישות למגוון הולך וגדל של ניתוחים אסתטיים שלא נכללו בתחום האסתטי 

טימטרים לגובה על ידי שתלים עוריות להחלקת קמטים ועד הוספת מספר סנ-החל מהזרקות תת, עד היום

ניתוחים פולשניים למטרה אסתטית רצוי שיבוצעו רק לאחר שהמועמד עבר סדרת ראיונות . לשדיים-תוך

עם פסיכולוגים או מומחים אחרים על מנת לבדוק את הצורך האמיתי בניתוחים מסוג זה הטומנים בחובם 

 נפש עתידית עקב ציפיות מוגזמות או פגיעה וכן כדי למנוע עוגמת, גם תופעות לוואי וסיכונים שונים

 כאן Angel4Uעל מנת להתאים את הרופא המתאים לניתוח עצמו אנחנו ב ,נוי הפיזינפשית עקב השי

  .בשבילך

 לצורך שחזור חלקי גוף מעוותים או כאלה שנגרם לצערנו ניתוחים פלסטיים קיימים גם מסיבות רפואיות 

 תאונות,  קשותכוויותולתיקון נזקים כתוצאה מ; שפה שסועהכגון , למשל לתיקון פגמים מולדים, להם נזק

תעשה את הכול לכוון אותך Angel4U ל ו וגם במקרה הזה קיימת חשיבות לאיכות הרופא והטיפוופציעות

  .לטובים ביותר 

 ניתוח משולב בו מבוצעים כל ההליכים המבוקשים תחת יציעוכמה מהמנתחים ש !!חשוב לשים לב

היתרון הבולט ביותר כמובן הוא חיסכון במספר הניתוחים שהמטופל עובר ובמספר . הרדמה אחת

 זמן הניתוח ארוך מעלה את הסבירות -בזמן הניתוח החיסרון העיקרי בניתוחים כאלו הוא . ההרדמות

לסיבוכים במהלך הניתוח וניתוח פלסטי משולב הולך ומתארך ככל שמדובר ביותר פרוצדורות המבוצעות 

  . תחת אותה ההרדמה

 ניתוח פלסטי  *ניתוח פלסטי באזור הפנים*:קיימים חמישה אזורים עיקריים לביצוע ניתוח פלסטי והם

  . ניתוח פלסטי באזור הגפיים *ניתוח פלסטי באזור האגן*יתוח פלסטי באזור הבטן נ*באזור החזה 
  

  
U4Angelמבהירה שהייעוץ וההפניה הינם בגדר המלצה בלבד ואינה אחראית לתוצאות הטיפול  !!!!!  

  

שלכם                                                                                                                                                                                                                           
  לנציאנו סיגל                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

 


