
  ανόρθωση προσώπου (face lifting) 

  βαθιές ρινοπαρειακές ρυτίδες 

  ρυτίδες καπνιστών 

  γραμμές μαριονέτας 

  μέτωπο – μεσόφρυο 

  διόρθωση περιγράμματος  

  προσθήκη όγκου («γέμισμα») 

  διόρθωση χαλάρωσης λαιμού 

  διόρθωση χαλάρωσης ντεκολτέ 

  διόρθωση χαλάρωσης διπλοσάγωνο 

  ανόρθωση σώματος (body lifting)  

  (άνω μηροί, βραχίονες, κοιλιά, γλουτοί 

   γόνατα) 
 

προηγμένη 
τεχνογνωσία και 
ποιότητα κοπής 

νήμα υψηλής 
ποιότητας  και 

ασφάλειας 
συμβατικό  
Mono PDO 

MESOTRAX 
 Mono PDO 

συμβατικό  
Mono PDO 

MESOTRAX 
 Mono PDO 

1. Κοπή βελόνας 2. Ποιότητα νήματος 3. Υπεροχή ποιότητας και αποτελεσματικότητας  σε σύγκριση με τα συμβατικά προιόντα 
της ίδιας κατηγορίας  

 
•ελάχιστος χρόνος αποθεραπείας 
•καμμία παρενέργεια 
•λιγότερος πόνος 
•άμεσο αποτέλεσμα 
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                      πλεονεκτήματα νημάτων 
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 θεραπείες νημάτων  : πριν και μετά 
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Dr. Srecko Budi 

άμεση και φυσική βελτίωση της 
εμφάνισης χωρίς την ανάγκη 

χειρουργείου 



Το MESOTRAX COG 3D χρησιμοποιεί ένα νήμα που διαθέτει 
αμφίδρομες ακίδες.  Τα νήματα αμφίδρομων ακίδων 
κατασκευάζονται από μονόινα νήματα μέσω μιας τεχνικής 
μικροκατεργασίας που κόβει τις ακίδες στο νήμα.  Σε 
σύγκριση με τα συμβατικά λεία νήματα, τα άνω και κάτω 
αμφίδρομα ακιδωτά νήματα είναι σε θέση να  προσφέρουν 
πολλαπλά πλεονεκτήματα. Όταν εισάγονται, τα ακιδωτά 
νήματα  αγκυλώνουν στους ιστούς του δέρματος και 
στηριζουν την ανόρθωση. Το νήμα παραμένει πολύ πιο 
σταθερό και η ανορθωτική δράση διαρκεί περισσότερο.  

Τύποι 

ΤΥΠΟΙ MESOTRAX SPIRAL COG 3D   

 SPIRAL SHARP COG:   διαθέτει αιχμηρή βελόνα.  

SPIRAL   SPIRAL BLUNT COG:  διαθέτει κάνουλα που  προκαλεί 
λιγότερο πόνο, έχει λιγότερο κίνδυνο για μώλωπες, καθώς και ένα 
καλύτερο προφίλ ασφάλειας. 

 
Ειδικά χαρακτηριστικό των MESOTRAX SPIRAL COG 
 
→  Αμφίδρομο 3D (τρισδιάστατο)COG 
 
→ Οι ακίδες του MESOTRAX SPIRAL COG κατασκευάζονται 
με τη χρήση της τεχνικής κοπής περιστροφής 360℃.    
Η τεχνική επιτρέπει ομοιόμορφη αγκύλωση των ακίδων σε 
κάθε ιστό, γεγονός που αποτρέπει τα προβλήματα 
ασυμμετρίας, μια κοινή επιπλοκή των θεραπειών COG.  

ITEM 
Διάμετ

ρος  
Χρώμα 
άξονα 

USP 
Μήκος  

Βελόνας 
Μήκος  

νήματος 

SPIRAL SHARP 
COG (3D) 23G μπλε 

3-0 
3-0 
3-0 

38mm 95mm 
60mm 115mm 
90mm 145mm 

ITEM 
Διάμε
τρος  

Χρώμα  
άξονα 

USP 
Μήκος 

βελόνας 
Μήκος  

νήματος 

SPIRAL 
BLUNT 

COG (3D) 

21G πράσινο 2-0 
60mm 120mm 
90mm 150mm 

19G Κρεμ 1-0 100mm 160mm 

 
 
 

τύποι νημάτων : COG 

 
τύποι νημάτων MESOTRAX – DIAMOND FIXER 

 

Τύποι 

DIAMOND V FIXER 
(Mold Cutting suture) 

Το DIAMOND V FIXER είναι ένα ειδικό νήμα PDO 
που έχει ως στόχο την επαναφορά της γραμμής “V” 
στο πρόσωπο μέσω της ανόρθωσης των χαλαρών 
δερματικών ιστών. 

 

Ονομασία Προιόντος DIAMOND V FIXER 

Τύπος Υλικού PDO (Πολυδιοξανόνη) 

Βελόνα 18G 100mm 

Μήκος Νήματος 185mm 

Μέγεθος USP  1-0 

Σχεδιασμός Ακίδας Mirror Type 180 Twin barbs 
bi-directional 

Τεμάχια ανά Συσκευασία 4 

Το DIAMOND V FIXER διαθέτει 180 διπλές ακίδες  
πάνω στο νήμα για αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη αγκίστρωση στους ιστούς. 
Με 3 φορές υψηλότερη ισχύ αγκίστρωσης & 
εφελκυσμού σε σύγκριση με τα  νήματα κοπής (cut-
threads) τα νήματα DIAMOND V FIXER  προσφέρουν 
ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό lifting προσώπου 
χωρίς να κόβονται κατά τη διαδικασία εισαγωγής. 

 Ισχυρός εφελκυσμός 

 Ισχυρή αγκίστρωση  

 Αποτέλεσμα διαρκείας (1-2 χρόνια) 

 Ελάσσων αντίδραση ιστών 

 Ελάσσων τραυματισμός ιστών 

• Διατίθεται σε συσκευασία ασφαλείας με άζωτο  
           για την πρόληψη μολύνσεων και για ασφαλή κλινική χρήση. 
• Αποστειρωμένα με E0 Gas 

DIAMOND V FIXER USP 2-0 DIAMOND V FIXER USP 2-0 DIAMOND V FIXER USP 2-0 

Cutting Thread USP 1-0 Cutting Thread USP 1-0 Cutting Thread USP 1-0 

0 Ημέρα 30 μέρες μετά 90 μέρες μετά 

Μεγάλη διάρκεια  
 

 
 
 

τύποι νημάτων : DIAMOND V FIXER 


