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aparatura i technika

Łysienie androgenowe (AGA) to najczęstsza przyczyna utraty włosów –
zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Wywołane jest nadmierną reakcją
mieszków włosowych na androgeny i nie ma obecnie skutecznej terapii
tego schorzenia. Najczęściej zaleca się stosowanie miejscowych
preparatów wzmacniających opuszki włosów, a w niektórych
przypadkach terapie hormonalne. Leczenie chirurgiczne i transplantacja
włosów są rozwiązaniem wtedy, kiedy nie przyniosły skutku inne rodzaje
terapii.

Prze zna cze nie Ha i re gen

AGA cha rak te ry zu je po stę pu ją ca
mi nia tu ry za cja mie szków wło so wych
bez bli zno wa ce nia, na ogół w okre ślo -
nych ob sza rach skóry gło wy. Nie za leż -
nie od płci zmia ny te po stę pu ją wraz
z wie kiem. Co wię cej, ist nie je za leż -
ność mię dzy gru bo ścią każ dej war stwy
skóry gło wy a na si le niem ły sie nia. Wy -
ni ki ba dań po ka zu ją, że z po stę po wa -
niem ły sie nia skóra sta je się cień sza
(jest to szcze gól nie wi docz ne u męż -
czyzn)[1].

Al ter na ty wą dla far ma ko te ra pii AGA
mo że być za sto so wa nie urzą dze nia Ha i -
re gen. Apa rat ten le czy ły sie nie an dro ge -

no we po przez od dzia ły wa nie me cha -
nicz ne, elek trycz ne i bio che micz ne na
skórę gło wy.

Dzia ła nie 

Ha i re gen to oso bi ste, ręcz ne urzą -
dze nie do mo we go użyt ku do sty mu la cji
odra sta nia wło sów. Skła da się z dwóch
czę ści – jed na z nich jest ru cho ma i słu -
ży do co dzien ne go ma sa żu skóry gło -
wy, dru ga to ba za, na której ła du je się
ma su ją cy gło wę uchwyt. „Nie wiel ki
apa rat (wiel ko ści ana lo go we go te le fo -
nu) mie ści czte ry tech no lo gie: bio sty -
mu lu ją ce świa tło LED, wi bra cje, ma saż
me cha nicz ny dwo ma tar cza mi (cyn ko -
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wą i z brą zu) oraz od dzia ły wa nie prą du
elek trycz ne go. Sty mu la cja wzro stu wło -
sów wy ni ka ze współ dzia ła nia wszy st -
kich czte ry czyn ni ków, ale klu czo we jest
miej sco we wy ko rzy sta nie jo nów cyn ku.
Wni ka ją one w skórę i ha mu ją dzia ła nie
en zy mu od po wie dzial ne go za wy pa da -
nie i po gor sze nie ja ko ści wło sów.” –
mówi Arie A. Cha o u at, szko le nio wiec
fir my Pi lo gics LLP, pro du cen ta Ha i re -
gen. Po nad to wi bra cje ząb ków tar czy
dzia ła ją na skórę gło wy po bu dza ją co,
a z cza sem i po gru bia ją co. Cynk i miedź
są na to miast tak zwa ny mi do bro czyn ny -
mi pier wia st ka mi śla do wy mi. Od po wie -
dzial ne są m.in. za ha mo wa nie 5-al fa-
-re duk ta zy – en zy mu uwa ża ne go za
pod sta wo wy czyn nik po wsta nia AGA.
Za po mo cą prą du elek trycz ne go śla do -

we ilo ści jo nów cyn ku i mie dzi są de po -
no wa ne na skórze w punk tach sty ku
skóry i me ta lo wych ząb ków.

Spo sób użyt ko wa nia

Sto so wa nie urzą dze nia Ha i re gen po -
wo du je po bu dze nie me cha nicz ne oraz
sty mu la cję elek trycz ną i bio che micz ną
w wy bra nych przez pa cjen ta ob sza rach.
Użyt kow nik, prze su wa jąc dys ki po
owło sio nej po wierzch ni skóry przez kil -
ka mi nut, po wo du je jej po bu dze nie.
Urzą dze nie jest ste ro wa ne przez pro -
gra mo wal ny mi kro kon tro ler i wy łą cza
się po upły wie okre ślo ne go cza su. Ha i -
re gen wy da je tak że dźwię ki, gdy me ta -
lo we dys ki nie dość do kła dnie przy le ga -
ją do skóry gło wy.

Ryc. 1. Zmiana gęstości całkowitej włosów i gęstości włosów terminalnych.



Klucz do suk ce su – sy ste ma tycz -
ność i kon tro la

„To urzą dze nie bar dzo po ma ga
pacjentom ze sła by mi lub wy pa da ją cy mi
wło sa mi, ale tyl ko wte dy, kie dy są do sta -
tecz nie moc no zmo ty wo wa ni” – mówi
Arie A. Cha o u at – „Ha i re gen po wi nien
być uży wa ny co dzien nie 5-8 mi nut, czę -
sto na wet dwa ra zy. Istot na jest wła śnie
sy ste ma tycz ność: co dzien ne sto so wa nie
apa ra tu jest w sta nie po pra wić ja kość
wło sów na wet o 20-40% w prze cią gu
dwóch mie się cy”. 

Re gu lar ność jest kon tro lo wa na po -
przez co dzien ną re je stra cję wy ko ny wa -
ne go za bie gu.   Dzię ki te mu pa cjent mo -
że przed sta wić le ka rzo wi za pi sa ne za bie -
gi, co umoż li wia spraw dze nie prze bie gu
le cze nia i te go, czy apa rat jest uży wa ny
w pra wi dło wy spo sób. 

Ba da nia

Urzą dze nie da je do bre re zul ta ty u pa -
cjen tów, którzy ko rzy sta ją z nie go re gu -
lar nie. Zo sta ło to po twier dzo ne ba da nia -
mi na gru pie 56 pa cjen tów obu płci,
w wie ku od 22 do 61 lat, u których nie
za sto so wa no in nych le ków ani te ra pii
prze ciw ko AGA. Ochot ni cy, pod opie ką
try cho lo ga dok to ra Be ni tah w szpi ta lu św.
Lo u is w Pa ry żu oraz w Izra e lu i Niem -
czech, pod ję li się ko rzy sta nia z apa ra tu
przez kli ka mie się cy.

Pa cjen ci zo sta li po u cze ni, jak ko rzy -
stać z urzą dze nia. Uży wa li go kil ka ra zy
w ty go dniu przez 5 mi nut. Po cząt ko we

po mia ry mia ły miej sce przed roz po czę -
ciem le cze nia, a ko lej ne co oko ło 
2 mie sią ce. Na wi zy tach kon trol nych
spraw dza no re je stry urzą dzeń w ce lu
zwe ry fi ko wa nia spo so bu wy ko na nia za -
bie gu. Każ de mu z ucze st ni ków za zna -
czo no od 1 do 3 stref cha rak te ry zu ją -
cych się ły sie niem AGA lub bę dą cych
ob sza ra mi gra nicz nymi. Każ da stre fa zo -
sta ła sfo to gra fo wa na 3 ra zy pod czas
każ dej wi zy ty (w ce lu uśre dnie nia wy ni -
ków i wy e li mi no wa nia błę dów). Każ de
zdję cie ana li zo wa no za po mo cą opro -
gra mo wa nia Tri cho Scan V3.4.18.104
(TRI CHO LOG GmbH). U wszy st kich
56 osób bio rą cych udział w ba da niu
stwier dzo no wy ra źną po pra wę licz by
wło sów.

Zgo dnie z opi nią au to rów ba dań
naj waż niej szym efek tem sto so wa nia
urzą dze nia Ha i re gen jest wzrost licz by
wło sów ter mi nal nych (dłu gich, gru bych
i ma ją cych rdzeń). Rów nież wło sy 
me szko we odzy sku ją daw ną gru bość
i ko lor, co czy ni je wi docz ny mi z du żej
od le gło ści.

Pa cjen ci za ob ser wo wa li bar dzo szyb -
ką re ak cję na le cze nie, już w cią gu 2-4
mie się cy pra wi dło we go sto so wa nia Ha i -
re gen. Po tem dy na mi ka po pra wy ma la ła,
jed nak ca ły czas by ła wi docz na. 

Klu czo wy mi aspek ta mi sku tecz no ści
w przy pad ku Ha i re gen są: od po wie dnia
kwa li fi ka cja pa cjen ta (urzą dze nie dzia ła
je dy nie na czyn ne mie szki wło so we),
współ pra ca pa cjent-le karz, od po wie -
dnia mo ty wa cja, kon tro la i sy ste ma tycz -
ność. 

73


	070 HAIREGEN
	072 HAIREGEN
	073 HAIREGEN

