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Najčastejšie odpovede na otázky ohľadom transplantácie vlasov, brady a obočia.
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Je transplantácia vlasov bolestivá?

Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestéze a je preto bezbolestný.

Môžu implantované vlasy opäť natrvalo vypadnúť?

Nie, ak boli vlasové korienky odobraté zo správnej darcovskej zóny.

Musí sa pred zákrokom ostrihať kompletne celá hlava?

V našom inštitúte používame techniku, ktorá umožňuje ponechať si vlasy v pôvodnej dĺžke,
čím sprístupňujeme transplantáciu vlasov i ženám.

Mám vyhovujúcu darcovskú zónu?

Na posúdenie vašej darcovskej zóny sú nevyhnutné dostatočné skúsenosti špecialistu, 
zaoberajúceho sa výhradne transplantáciou vlasov. Šikovným prerozdelením vlasových korienkov 
je možné dosiahnuť esteticky požadovaný výsledok. Posúdenie darcovskej zóny je predmetom 
úvodnej konzultácie.

Môže transplantovať vlasy každý lekár?

Nie, predpokladom úspešného zákroku je lekár, špecializujúci sa výhradne na transplantáciu 
vlasov, brady a obočia.
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Ako vyzerám po transplantácii vlasov?

Transplantáciu je možné obvykle prekryť vlastnými vlasmi. Vlasy si môžete umyť 3. deň 
po zákroku. Na čele môže byť prechodný mierny opuch.

Kedy začnú rásť nové vlasy?

Nové vlasy začínajú rásť po cca 3-4 mesiacoch, rýchlosť rastu je rovnaká ako u pôvodných vlasov 
- 1 cm/mesiac. Po 6-9 mesiacoch dorastá väčšina implantovaných vlasov, všetky po 12 mesiacoch.

Ako sa budem cítiť po zákroku?

Darcovská zóna vzadu môže byť 2-3 dni citlivá. Miesto s implantovanými vlasmi je takmer
bez bolesti. Pre každý prípad dostanete od nás analgetiká.

Kedy môžem nastúpiť do práce?

Prvý deň po zákroku môžete pokračovať v ľahkej kancelárskej práci. Odporúčame naplánovať
si po zákroku niekoľko dní voľna.

Môžem si po transplantácii vlasov plánovať dovolenku?

Nemusíte sa vzdať dovolenky, avšak 14 dní po zákroku sa vyhnite veľkej fyzickej záťaži, saune,
silnému slnečnému žiareniu, slanej vode a soláriu. Rovnakú dobu neodporúčame nosiť
lyžiarsku prilbu či prilbu na bicykel, resp. motorku či prilbu pri práci.

Akú hustotu vlasov môžem očakávať?

Po transplantácii vlasov rastú nové vlasy v rovnakej štruktúre a farbe ako v darcovskej zóne.
Rednúce vlasy sa stanú hustejšími a plnšími. Pokiaľ už máte lysinu, vlasy budú rásť prirodzene
a rovnomerne. Hustotu možno zvýšiť dohustením po cca 6 mesiacoch.

Prečo nemôžu byť vlasové korienky implantované veľmi blízko vedľa seba?

Ak sú korienky implantované veľmi blízko vedľa seba, vlasy nemôžu správne rásť. Nie je dôležité,
koľko korienkov je implantovaných na jednotku plochy (cm2), ako to mylne uvádzajú niektoré
pracoviská, ale koľko vlasov z týchto korienkov vyrastie.
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Môžu sa odoberať vlasové korienky z iných častí tela?

V zásade áno, v závislosti od štruktúry, farby a hustoty. Telové ochlpenie je ale na transplantáciu
vlasov menej vhodné, využíva sa ako posledná možnosť na dohustenie.

Môžem prijať vlasové korienky od iného darcu?

Žiaľ nie. Tkanivo je rozpoznané ako cudzie a je odmietnuté.

Existujú riziká transplantácie vlasov?

V rukách skúseného špecialistu je zákrok prakticky bez rizika. Ako možné malé komplikácie 
sa môžu vyskytnúť infekcia a prechodné začervenanie. 

Máte záujem o konzultáciu?
Ozvite sa nám telefonicky alebo e-mailom. 

+421 917 766 134

jan.popovic@drpopovic.sk


