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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ,   
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ! 

Η πλαστικός χειρουργός δρ. Έλενα Τζαμαντάκη μας μιλάει για την τάση αυτή και αναλύει κάποιες 
από τις θεραπείες που εφαρμόζει στην πρακτική της.

Εσείς πού αποδίδετε την αύξηση που παρατηρούμε τα τελευ-
ταία χρόνια στην επιλογή μη επεμβατικών αισθητικών θερα-
πειών;
Το γεγονός ότι σήμερα κάποιος μπορεί άμεσα, ανώδυ-
να, χωρίς χρόνο αποθεραπείας, με μικρό κόστος και με 
ασφάλεια να αφαιρέσει τις ρυτίδες από το πρόσωπό του 
και να ανανεωθεί, αποτελεί το απόλυτο δέλεαρ. Στις μέ-
ρες μας η καλύτερη και πιο προσεγμένη εικόνα του εαυ-
τού μας είναι απαίτηση. Βαθιές ρυτίδες, σπασμένο και 
άτονο δέρμα κουρασμένα μάτια, θλιμμένη εικόνα και όψη 
προχωρημένης ηλικίας μόνο προβλήματα στην εργασία, 
στην κοινωνική ζωή και στην ψυχοσύνθεσή μας μπορούν 
να φέρουν. Αντίθετα η γρηγόρη και ασφαλής ανανέωση 
μας ανοίγει ευκαιρίες και χαρίζει ψυχική ανάταση. Αυτός 
είναι και ο κύριος λόγος που τα τελευταία χρόνια όλο και 
μικρότερης ηλικίας ενδιαφερόμενοι επωφελούνται από 

τις μη επεμβατικές θεραπείες. Μεταθέτουν ουσιαστικά 
την ανάγκη για face lifting για αργότερα, ενώ βιώνουν την 
καλύτερη και φυσική εικόνα τους για μεγαλύτερο διάστη-
μα. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη σωστή χρήση των σω-
στών υλικών. Απαιτείται εξειδίκευση, αισθητική διορατι-
κότητα και lege artis ικανότητα ώστε να αναπαραχθεί ένα 
άριστο φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα.

Το υαλουρονικό οξύ αποτελεί μια από τις πρώτες θεραπείες 
επιλογής που πετυχαίνει αυτά τα αποτελέσματα. Σε ποιες πε-
ριπτώσεις όμως γίνεται η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος πέ-
ραν των ελλειμμάτων που προκύπτουν λόγω της γήρανσης;
Μία γλυπτική προσώπου με ενέσιμα στοχεύει στην ομοι-
όμορφη και φυσική ανανέωση του προσώπου. Κάθε πρό-
σωπο –ανατομία, ιδιοσυγκρασία– απαιτεί διαφορετική 
προσέγγιση. Η άριστη τεχνικά διαδικασία δεν αποκλεί-

Τα τελευταία χρόνια οι μη επεμβατικές αισθητικές θεραπείες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα αφού αποτελούν πλέον 
πολύ καλές ενναλακτικές των επώδυνων και δαπανηρών χειρουργικών επεμβάσεων. Εστιάζοντας στο πρόσωπο, 
οι γιατροί εξειδικεύονται σε διαφορετικές θεραπείες με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του.
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ει το γεγονός ότι μπορεί να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία. Η 
εφαρμογή υαλουρονικού γίνεται με την σωστή επιλογή 
του διαφορετικού υλικού για κάθε ανατομική θέση. Αυ-
τό που χρησιμοποιείται π.χ. για τις ρινοπαρειακές αύλα-
κες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση των ζυγω-
ματικών ή για να τονιστεί το οβάλ προσώπου. Το πρό-
σωπο σμιλεύεται κάθε φορά με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανατομικές λεπτομέρειες ώστε να μας δώσει ένα απόλυ-
τα φυσικό και ωραίο αποτέλεσμα. Μπορούμε εκτός από 
το να αφαιρέσουμε ρυτίδες να ωραιοποιήσουμε το πρό-
σωπο π.χ. επαναφορά του στεφανιού της νιότης στο μέ-
τωπο, δημιουργία γωνιών στην κάτω γνάθο και αρρενω-
ποίηση του ανδρικού προσώπου. Με την τεχνική V Lift δε 
καταφέρνουμε να ανορθώσουμε το οβάλ! Έτσι στην κυ-
ριολεξία μπορεί κάποιος να αφαιρέσει μία δεκαετία χω-
ρίς χειρουργείο.

Γιατί πιστεύετε ότι το υαλουρονικό οξύ στο περίγραμμα του 
προσώπου είναι τόσο δημοφιλής θεραπεία;
Ακριβώς όπως σας είπα και πριν, το να αποκτήσει κάποιος 
τις γωνίες της Angelina Jolie ή το θεληματικό προφίλ του 
George Clooney είναι πολύ πιο εύκολο, ασφαλές και ταυ-
τόχρονα γρήγορο και ανώδυνο. Το σμίλεμα του προσώ-
που πρέπει να γίνεται πάντα με άριστα υλικά τα οποία θα 
μας δώσουν ταυτόχρονα και μακροχρόνια αποτελέσμα-
τα, όπως το VOLUX της Juvéderm. Η ασφάλεια του απορ-
ροφήσιμου υλικού με διάρκεια ενάμιση με δύο χρόνια μας 
δίνει το δικαίωμα της επανάληψης εάν και εφόσον αυτό 
μας αρέσει. Είμαστε διπλά κερδισμένοι καθώς απολαμβά-
νουμε την καλύτερη εικόνα για όσο διάστημα έχουμε τη 
θεραπεία μας και με ιδιαίτερη ευκολία πλέον να την συ-
ντηρήσουμε μετά από ενάμιση με δύο χρόνια. 

Ποια ακριβώς είναι τα πλεονεκτήματα του Juvéderm VOLUX 
στο περίγραμμα της κάτω γνάθου και το πηγούνι;
 Η σειρά Vycross της Juvéderm και συγκεκριμένα το 
VOLUX είναι ένα μοναδικό υλικό αυτή τη στιγμή στην 
παγκόσμια αγορά. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να χρη-
σιμοποιείται στο περίγραμμα της κάτω γνάθου, γωνίες, 
πηγούνι, σμιλεύοντας τα μαλακά μόρια με τέτοιο τρό-
πο ώστε να μη διακρίνεται από το δικό μας σκελετό. Επι-
τυγχάνεται έτσι άριστη αρρενωποίηση στο ανδρικό πρό-
σωπο, ενώ στο γυναικείο μας δίνει αισθητή μείωση της 
υπάρχουσας χαλάρωσης, effet face λίφτινγκ. Επίσης, γενι-
κά με το VOLUX μπορούμε να εναρμονίσουμε σε 3D επί-
πεδο την ισορροπία του προσώπου χαρίζοντας το λεγό-
μενο beautyfication. Η διάρκεια του υλικού είναι ενάμιση 
με δύο χρόνια, ενώ καθώς απορροφάται αφήνει αρκε-
τό χρόνο στην θεραπευμένη περιοχή ώστε να καθυστε-
ρήσει ακόμη περισσότερο τη γήρανση και τη χαλάρωση.

Πώς γίνεται η εφαρμογή του; Ποια είναι η τεχνική που χρη-
σιμοποιείτε;
Η τεχνική εφαρμογής του VOLUX στο κάτω τριτημόριο 
του προσώπου γίνεται με όλες τις διαφορετικές τεχνικές 
που έχουμε στη διάθεσή μας για τα ενέσιμα π.χ. κάνου-
λα, droplet technique κ.α. Πολύ σημαντικό είναι ότι όλα 
τα υλικά Juvéderm περιέχουν μικρή ποσότητα λιδοκαΐ-
νης προσφέροντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα κατά τη δι-
άρκεια της θεραπείας, ελαχιστοποιώντας ή και ακυρώνο-
ντας τελείως τον πόνο. Έτσι η όλη θεραπεία γίνεται ακό-
μα πιο προσιτή και εύκολη.

Ποιο είναι το προφίλ ασφάλειας του σκευάσματος/μεθόδου;
Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η ποιότητα του υλικού 
που εγχύουμε στο πρόσωπό μας. Στην παγκόσμια αγο-
ρά φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 
600 διαφορετικά υαλουρονικά. Μόνο όμως λίγα από αυ-
τά τηρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές CE και 
FDA και έχουν μακροχρόνια δοκιμαστεί κλινικά ώστε να 
προσφέρουν πραγματικά απόλυτη ασφάλεια και απολύ-
τως ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Όλοι έχουμε δει ‘overdone’ 
κυρίες οι οποίες δυστυχώς για διάφορους λόγους έχουν 
βάλει κακής ποιότητας, ανελαστικά υλικά ακατάλληλα για 
το ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
πολλά προβλήματα με κοκκιώματα-φουσκώματα, εμφα-
νές το υλικό κυρίως στα μάτια, ανομοιομορφία στο προ-
φίλ των ζυγωματικών, αντιαισθητικά χείλη όπως για πα-
ράδειγμα τα λεγόμενα ρωσικά χείλη (ανελαστικά με οίδη-
μα σαν σαμπρέλα). Αυτά τα malpractices είναι καθημερι-
νό φαινόμενο στην ελληνική αγορά της οικονομικής κρί-
σης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε στην επιλογή 
κυρίως του εξειδικευμένου ιατρού ο οποίος έχει και όλη 
την ευθύνη για την εικόνα του προσώπου μας που του 
έχουμε εμπιστευτεί.

Το Juvéderm είναι ένας παγκόσμιου φήμης leader στα 
ενέσιμα, με εμπειρία πλέον τα 25 χρόνια. Είναι ένα προϊ-
όν της Allergan Aesthetics που στο portfolio της έχει και 
την πλέον δημοφιλή θεραπεία αντιγήρανσης, τη Βοτου-
λινική Τοξίνη Τύπου Α, Vistabel. Η εταιρεία όλα αυτά τα 
χρόνια διατηρείται αποκλειστικά στην κορυφή εκπαιδεύο-
ντας και εξειδικεύοντας κυρίως δερματολόγους και πλα-
στικούς χειρούργους ώστε το αναίμακτο σμίλεμα του 
προσώπου να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια 
για το κοινό. Για εμένα, ως πλαστικός, το εμπορικό κέρ-
δος δεν είναι κριτήριο για να μην χρησιμοποιήσω τα κα-
λύτερα διαθέσιμα υλικά. Μόνο με αυτά έχω τα βέλτιστα 
αποτελέσματα. Σίγουρα οι θεραπείες σε ανειδίκευτους 
ιατρούς ή μη ιατρούς, μπορεί τελικά να στοιχίσουν πο-
λύ πιο ακριβά σε χρήμα αλλά και στη ψυχολογία μας. ⩙

◢   ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Τ α ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη 
μπορούν να βοηθήσουν πιο αποτε-
λεσματικά τους καπνιστές να διακό-
ψουν το κάπνισμα, σε σύγκριση με 

τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη, κα-
θώς και τις θεραπείες υποκατάστασης της 
νικοτίνης (επιθέματα, τσίχλες κ.ά.) Σε αυτό 
το αποτέλεσμα καταλήγει πρόσφατη αξι-
ολόγηση επιστημονικών μελετών από την 
Ομάδα Cochrane, έναν διεθνώς αναγνωρι-
σμένο οργανισμό, που συγκεντρώνει μετά 
από ενδελεχή εξέταση την αρτιότερη επι-
στημονική έρευνα και αξιολογεί παρεμβά-
σεις που αφορούν στην υγεία. 
Η ομάδα Cochrane αξιολόγησε 50 κλινικές 
δοκιμές, με συνολικά 12.430 ενήλικες καπνι-
στές από 13 χώρες, και στοιχεία που έχουν 
δημοσιευτεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. 
Ιδιαιτέρως εξετάστηκαν τα δεδομένα από 
τυχαιοποιημένες δοκιμές, οι οποίες δίνουν 
τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα για την 
αποτελεσματικότητα των εξεταζόμενων θε-
ραπειών. Οι κλινικές δοκιμές σε διάφορες 
χώρες έδειξαν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 
επιταχύνουν τη μετάβαση των καπνιστών 

στην διακοπή του καπνίσματος. Επίσης, η 
επιθεώρηση των στοιχείων από την Όμαδα 
Cohrane έδειξε ότι δεν υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις για σοβαρές βλάβες στην υγεία 
από την νικοτίνη στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, 
προσθέτοντας, ωστόσο, ότι απαιτούνται πε-
ρισσότερες μελέτες για να εξαχθούν ασφα-
λή συμπεράσματα για το θέμα.
Ο Jamie Hartmann-Boyce, ειδικός του To-
bacco Addiction Group της ομάδας Cohrane 
και ένας από τους επιμελητές της αξιολόγη-
σης, αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Αποτελεί πα-
ραδοχή της επιστημονικής κοινότητας ότι 
τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι λιγότερο βλα-
βερά από τα συμβατικά τσιγάρα, αλλά όχι 
εντελώς αβλαβή. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυ-
τή τη στιγμή 20 κλινικές δοκιμές, τις οποίες 
θα εξετάσουμε, όπως και νέα δεδομένα για 
το θέμα, που δημοσιεύονται κάθε μήνα από 
τον Δεκέμβριο του 2020. Είναι σημαντικό να 
παρέχεται τεκμηριωμένη πληροφόρηση στα 
άτομα που καπνίζουν, στους παρόχους υγεί-
ας και στις Ρυθμιστικές Αρχές για τα δυνητι-
κά οφέλη και τους κινδύνους των ηλεκτρο-
νικών τσιγάρων».
Το 2016 μια ανασκόπηση της ομάδας 
Cohrane είχε καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να βο-
ηθήσουν πιο αποτελεσματικά τους καπνι-

στές να διακόψουν, σε σχέση με τα επιθέμα-
τα νικοτίνης και τις τσίχλες, ωστόσο τα δια-
θέσιμα δεδομένα τότε ήταν πολύ λιγότερα 
από τα σημερινά. 
Ο John Britton, επίτιμος καθηγητής Πνευ-
μονολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Νότιν-
γκαμ στη Βρετανία δήλωσε ότι η περιεκτική 
ανασκόπηση όλων των δεδομένων από την 
ομάδα Cohrane «παρέχει σαφή επιβεβαίω-
ση ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προσφέρουν 
στους καπνιστές ένα αποτελεσματικό μέσο 
διακοπής του καπνίσματος, αποτελεσματι-
κότερο από άλλα εγκεκριμένα σκευάσματα 
για τη διακοπή του καπνίσματος».
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το κάπνισμα ευθύνεται για πάνω 
από οκτώ εκατομμύρια θανάτους κάθε χρό-
νο. Στη Βρετανία, περίπου δύο εκατομμύρια 
πρώην καπνιστές έχουν ήδη εγκαταλείψει 
το κάπνισμα και έχουν στραφεί στο «άτμι-
σμα» ηλεκτρονικών τσιγάρων. Στην Ιαπωνία, 
η είσοδος στη χώρα των προϊόντων θέρ-
μανσης καπνού, ειδικότερα του προϊόντος 
που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία 
IQOS, έχει οδηγήσει επί σειρά ετών σε μείω-
ση των πωλήσεων τσιγάρων της τάξης του 
9,5% ετησίως, σύμφωνα με ανεξάρτητες με-
λέτες που διεξήχθησαν από ερευνητές της 
Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. ⩙

Τι δείχνει πρόσφατη αξιολόγηση επιστημονικών μελετών συγκριτικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη και 
τις θεραπείες υποκατάστασης της νικοτίνης.

ΚΟΣΜΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ

Ομάδα Cochrane:        
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη 
βοηθούν αποτελεσματικά στη διακοπή 
του καπνίσματος
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