Örümcek Ağı estetiği
Prosedür Bilgisi
Örümcek Ağı estetiği, Doctor B’nin 2011 senesinden beri kliniklerinde uyguladığı ve diğer doktorlara
uygulamalı eğitimlerini verdiği bir cilt germe, sıkılaşma ve yenileme tekniğidir. PDO yani polidioksanon
iplerin sorunlu bölgenin cilt altına, örümcek ağına benzer şekilde yerleştirilmesiyle uygulanır. Bu özel
ipler çok uzun zamandır çeşitli ameliyatlarda kullanılan, sağlık açısından bedene herhangi bir zararı
olmayan ürünlerdir. Cilt olan her yere yapılabilen Örümcek Ağı estetiğinde anatomi bilgisi, sanatsal
bakış açısı ve tekniğin ince ayrıntılarını bilerek uygulama yapmak çok önemlidir. Hatları güçlendirmek
ve geliştirmek, sarkmaları toparlamak, yer çekimine karşı direnç göstermeye yardımcı olmak, kırışıklık
başta olmak üzere pek çok cilt deformasyonunu tedavi etmek için kullanılır. Yüz bölgesi, meme,
kalçalar, karın bölgesi, vajina, uyluk gibi pek çok yere uygulanabilen Örümcek Ağı estetiği, ameliyatsız
olarak klinik ortamında uygulanabildiği gibi, yağ transferi ile birlikte cerrahi ortamda da yapılabilir.
Cilt altına yerleştirilen iplerin asıl amacı, cildin kendi kendini tedavi etmesidir. Vücut yerleştirilen iplerin
etrafına kendi biolojik ağını örer ve bir süre sonra bu ipler erise de, vücudun kendi ördüğü sağlam ağ
yerinde kalır. Bu süreçte kollajen, elastin ve fibroplast üretimi tetiklendiği için gerilme, toparlanma,
iplerle yönlendirildiği için şekil alma gibi faydalara sahiptir.

Örümcek Ağı estetiği İçin İdeal Adaylar

Tüm yüz bölgesinde, kalçalarında, meme, karın, uyluk, kol gibi pek çok alana uygulanabilen Örümcek
Ağı estetiği hem önleyici hem de mevcut sorunları giderici bir tedavi şeklidir. Bu sebeple herkese
uygulanabilir. Özellikle cildinde sarkma sorunu, ince çizgileri, form kayıpları ve gerçekçi beklentileri
olan herkes tercih edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Örümcek Ağı estetiğinin etki mekanizması nasıl çalışır?
Örümcek Ağı estetiğinde cilt altına yerleştirilen ipler kollajen üretimini tetikleyerek bir lifting etkisi
yaratır. En etkili şekilde 2-3 yıl boyunca sonradan giderek azalan bir etki ile ama ömür boyu bu kollajen
üretimini tetikler. İpler cilt altında doğal bir kollajen üretiminin gerçekleşmesini sağlayan destek yapısı
haline gelir. Etkisinin azaldığını hissettiğiniz anda tekrar tekrar uygulama yaptırabilirsiniz.
Örümcek Ağı estetiği nasıl yapılıyor?
Lokal anestezi aldıktan sonra, ipler bir mikro iğne kullanılarak yerleştirilir. Bu çok özel bir prosedürdür
ve Doctor B en iyi sonuçları elde etmek için kişiye özel bir planlama gerçekleştirir. Eğer yağ transferi
ile birlikte cerrahi planlama dahilinde yapılacaksa önce bölgesel yağların alınır, kök hücreden zengin
hale getirilir ve yerleştirilmiş iplerin yuvalarına transferi sağlanır.
Örümcek Ağı estetiği yaptırmadan evvel nelere dikkat etmeliyim?
Makyajdan arındırılmış, temiz bir ciltle kliniğimize gelmelisiniz. Aspirin gibi kan inceltici bir ilaç
alıyorsanız tedaviden 3 gün evvel doktorunuza danışarak kesmeniz ve bunu Doctor B Team’e
bildirmeniz gerekiyor. Bu tarz ilaçlar morarma riskini artıyor. Ve son olarak tedaviden 3 gün önce
alkolden uzak durmalısınız.
Uygulamadan sonra nelere dikkat etmeliyim?

Solaryumdan ve doğrudan güneş ışığından kaçının ve dışarıya çıkarken en az 30 SPF güneş kremi
sürün. İşlemin yapıldığı bölgeyi, aynı günden başlayarak hafifçe yıkayabilirsiniz, ancak en az iki hafta
ovalama veya masaj yapmaktan kaçının. Yüzünüze uygulama yapıldıysa ağzınızı 4 haftaya kadar çok
fazla açmaktan kaçının ve tedavinizden sonra en az iki hafta diş randevularınızı iptal edin.
Ağrılı bir işlem mi?
Bu kişiden kişiye değişen bir durum ama hastalarımızın %80’i az dozajda ağrı kesicilerle, 2-3 gün
içerisinde toparlanıyorlar. Hiç ağrı kesici almadan da iyileşme dönemini geçiren hastalarımız var.
Ne zaman alkol alabilirim?
7 gün boyunca alkol ve pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanmaktan kaçının. Ayrıca A, C ve E gibi kan
inceltici vitaminlerin yanı sıra yine sonrasında bir hafta boyunca aspirin gibi antikoagulan ilaçlardan
uzak durun.
Sıcak duş almama izin var mı?
En az 10 gün boyunca yüksek ve düşük sıcaklıktaki duş, hamam banyo gibi uç noktalardaki
sıcaklıklardan kaçının.
Ne zaman egzersiz yapabilirim?
Zorlu egzersizlere en az bir hafta ara verin. Onun dışında yürüyüş ve hafif bir sporun herhangi zararı
yoktur.
Devam ettiğim cilt lazer uygulamalarıma ne zaman başlayabilirim?
En az 10 hafta boyunca, RF veya kozmetik lazer tedavisi gibi ısı üreten cihaz uygulamalarından
kaçının.
Örümcek Ağı estetiğinden sonra neler yaşayacağım?
Cildinizde gerginlik yaşayacaksınız. Bu gerilme hislerinin hepsi 5. haftada kaybolur. 2. haftada
azalmaya başlar ve ortalama 4-5 hafta sonra her şey düzene girer.
Sonuçları ve etkilerini ne zaman göreceğim?
Örümcek Ağı estetiği yeni kollajen üretimine dayanan bir uygulama olduğu için, bu sistem
oluşturulurken önümüzdeki iki ila altı ay boyunca iyileşmeye devam eden bir süreç yaşarsınız. Günden
güne artan oranda değişimi hissedersiniz.
İşlemin uygulama süresi ne kadardır?
İşleminizin süresi, tedavi alanınızın büyüklüğü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişecektir, ancak
genellikle 30 ila 60 dakika sürer. Cerrahi yağ transferi ile birlikte yapıldığında bu 2 saati bulabilir.

