
chirurgia estetyczna

Zabieg powiększenia piersi to jedna z najczęściej realizowanych
procedur chirurgii plastycznej. Z roku na rok w Polsce wykonuje się
ich coraz więcej. Zabiegi te są bezpieczne, stosowane implanty
wysokiej jakości, a efekty często spektakularne.

Nowa jakość w powiększaniu
piersi. Implanty z powłoką
poliuretanową Polytech.

Szcze gól nym za in te re so wa niem na
świe cie, a te raz tak że w Pol sce, cie szą się
im plan ty z po wło ką po liu re ta no wą nie miec -
kiej mar ki Po ly tech. We dług nie za leż nych
ba dań pra wie do ze ra mi ni ma li zu ją ry zy ko
pod sta wo wych po wi kłań, ja ki mi są ro ta cja
im plan tu oraz za ci ska nie się to reb ki łącz no-
tkan ko wej wo kół im plan tu skut ku ją ce de for -
ma cją i dys kom for tem pa cjent ki oraz ko -
niecz no ścią wy mia ny. 

Chi rur dzy pla stycz ni co raz czę ściej się -
ga ją więc po im plan ty z po wło ką po liu re ta -
no wą.

Im plan ty te wy stę pu ją w sze ro kiej ga mie
kształ tów: okrą głych i ana to micz nych (pro fil

tzw. łzy). Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
im plan ty ty pu Dia gon Gel z podwój nym że -
lem we wnątrz im plan tu. Mięk ki żel z ty łu
im plan tu gwa ran tu je lep sze przy le ga nie oraz
bar dziej na tu ral ną ru cho mość po więk szo nej
pier si. Zwięk szo na gę stość że lu w gór nej
czę ści im plan tu (wo kół kom ple ksu au re o la-
bro daw ka) da je efekt push-up i gwa ran tu je
dłu go trwa łe utrzy ma nie pla no wa ne go
kształ tu pier si.

Ze wzglę du na to, że pa cjent kom za le ży
na mięk kiej i na tu ral nej pier si, im plan ty z po -
wło ką po liu re ta no wą są bar dzo do brym
roz wią za niem, po nie waż ta ką kon sy sten cję
za pew nia ją. 
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