
Η πιο εξελιγμένη εκδοχή 
της μεταμόσχευσης 

μαλλιών
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Advanced

Transplantation



Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η μοναδική ιατρική λύση για την οριστική αντιμετώπιση της 
Ανδρογενετικής Αλωπεκίας, του πιο κοινού τύπου ανδρικής τριχόπτωσης.
Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των παλαιότερων μεθόδων, οι σύγχρονες τεχνικές 
μεταμόσχευσης μαλλιών έχουν τη δυναμική να επιτυγχάνουν φυσικό αισθητικό 
αποτέλεσμα, αρκεί βεβαίως να εφαρμόζονται από έμπειρους, εξειδικευμένους στη 
μεταμόσχευση μαλλιών γιατρούς που κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες.

G.A.T. (Growth Advanced Transplantation)

Με στόχο την ενίσχυση 
του αποτελέσματος, η 
Bergmann Kord εφαρμόζει 
τη μεταμόσχευση μαλλιών 
συνδυαστικά με τη 
θεραπεία PRP (Platelet 
Rich Plasma) καθώς η 
αξιοποίηση των αυξητικών 
παραγόντων μπορεί να 

εξασφαλίσει ταχύτερη έκφυση των νέων μαλλιών, ενδυνάμωση 
των υπαρχόντων και περιορισμό της τριχόπτωσης.

Η σύγχρονη και πιο εξελιγμένη 
εκδοχή της μεταμόσχευσης 
μαλλιών πραγματοποιείται 
με λήψη τριχοθυλακίων 
από το πίσω τμήμα της 
κεφαλής (δότρια περιοχή) 
και εμφύτευση αυτών στις 
περιοχές που εμφανίζουν 
αραίωση (λήπτρια περιοχή). 

Δεδομένης της εμφύτευσης των νέων μαλλιών με τον ίδιο τρόπο 
που πραγματοποιείται και η φυσική τους έκφυση, μπορούμε να 
επιτύχουμε απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.



Τεχνικές μεταμόσχευσης 
μαλλιών
Οι πιο σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης 
μαλλιών είναι:
Οι FUT (Follicular Unit Transplantation) & 
FUE (Follicular Unit Extraction) και διαφέρουν 
κυρίως ως προς τη μέθοδο λήψης των 
τριχοθυλακίων προς εμφύτευση.

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής 
μεταμόσχευσης μαλλιών για κάθε 
ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται έπειτα 
από αξιολόγηση των απαιτήσεων και 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (είδος 
τριχόπτωσης, βαθμίδα αραίωσης, 
δυνατότητες δότριας περιοχής, πλήρωση 
κατάλληλων προϋποθέσεων εφαρμογής 
κ.α.) και η επιτυχής εφαρμογή της εξαρτάται 
τόσο από την εμπειρία όσο και από την 
εξειδίκευση της ιατρικής ομάδας, την 
αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής & state-of-
the-art τεχνογνωσίας κατά τη διαδικασία. 



FUT (Follicular Unit Transplantation)

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUT εφαρμόζεται 
από την ιατρική ομάδα της Bergmann Kord 
στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη εκδοχή της. 
Πραγματοποιείται με εξαγωγή συνεχούς ιστού 
πλήρους τριχοθυλακίων και μαζική λήψη αυτών 
από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω & πλάγιο 
τμήμα της κεφαλής). Παράλληλα εφαρμόζονται 
εξειδικευμένες τεχνικές σύγκλισης, όπως για 
παράδειγμα η τριχοφυτική σύγκλιση, που αφήνουν 
αόρατη ουλή (invisible scar).

FUE (Follicular Unit Extraction)

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή 
τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής) και 
μεταφύτευσή τους στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.  

Η FUE κατ΄ουσίαν αναπαράγει τον φυσικό τρόπο 
έκφυσης των μαλλιών: επειδή τα μαλλιά φυτρώνουν 
ανά σύνολα 1-4 τριχών (ή και περισσοτέρων 
σε αρκετές περιπτώσεις) που ονομάζονται 
τριχοθυλάκια, η διαδικασία της μεταμόσχευσης 
μαλλιών αποτελεί τη λήψη τριχοθυλακίων από το 
πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής και τη μεταφορά 
αυτών στην περιοχή της κεφαλής που εμφανίζει 
αραίωση.  

Η κλινική μας εφαρμόζει όλες τις παγκοσμίως εφαρμόσιμες τεχνικές. Οι ειδικοί 
μας προτείνουν την καταλληλη τεχνική ανάλογα με την περίπτωση και τις 
ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου.



Η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και 
θεωρείται απολύτως ανώδυνη τόσο κατά την εξέλιξη όσο και κατά το 
μετεγχειρητικό στάδιο.

Τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται σταδιακά μετά την επέμβαση της μεταμόσχευσης 
μαλλιών και αρχίζουν να εμφανίζονται σε περίπου 3 μήνες, ενώ το ολοκληρωμένο 
αποτέλεσμα επέρχεται συνήθως στον έναν χρόνο από την επέμβαση.

Η επέμβαση της μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιείται από την έμπειρη ιατρική ομάδα 
της Bergmann Kord που περιλαμβάνει επικεφαλής χειρουργό, αναισθησιολόγο καθώς και 
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Μεγαλώνουν όπως τα υπόλοιπα και ακολουθείται η συνήθης φροντίδα (λούσιμο, 
χτένισμα κ.α.). Ο γενετικός τους προκαθορισμός εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν 
επηρεάζονται από την τριχόπτωση, οπότε δεν πρόκειται να πέσουν.

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας του και τις συνήθεις δραστηριότητές του, ο υποβληθείς σε 
μεταμόσχευση μαλλιών επιστρέφει στην κανονική του ζωή μετά από λίγες ημέρες (σε κάποιες 
περιπτώσεις επιστρέφει στην εργασία του ακόμη και την επομένη). Οι περιορισμοί αφορούν 
κυρίως την άρση βάρους, την έκθεση στον ήλιο, την έντονη σωματική άσκηση κ.α. 

Βασικές πληροφορίες για τη μεταμόσχευση μαλλιών



ΑΘΗΝΑ
Λεωφ. Κηφισίας 348,  152 33 Χαλάνδρι
Tηλ.: 210 68 28 888

Λεωφ. Συγγρού 203, 171 21 N. Σμύρνη
Τηλ.: 210 93 11 111

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20 & Αιγαίου
551 33 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 458555

ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 111, 262 21 Πάτρα
Τηλ.: 2610 424545

ΛΑΡΙΣΑ
Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα
412 22 Λάρισα, Τηλ.: 2410 660090

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Γ. Παπανδρέου & Δρακοντοπούλου 49
713 06 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810 342065

ΡΟΔΟΣ
Καναδά 73, 851 00 Ρόδος, Τηλ.: 22410 78302

kord.gr

fuehairclinic.eu

info@kord.gr

Bergmann Kord Hair Clinic

800 11 00 111
Γραμμή για όλη την Ελλάδα (από σταθερό χωρίς χρέωση)

Δωρεάν ραντεβού 
διάγνωσης & ενημέρωσης

Επισκεφθείτε τα επιστημονικά κέντρα της 
Bergmann Kord για δωρεάν διάγνωση 

& μικροσκοπικό τριχολογικό έλεγχο και 
ενημερωθείτε υπεύθυνα για την κατάλληλη 

επιστημονική λύση για τα μαλλιά σας.


