ΙΑΤΡΙΚEΣ ΠΕΡΟYΚΕΣ
ΠΑΘHΣΕΩΝ
Εξειδικευμένη λύση
για την απώλεια μαλλιών σε
Ογκολογικούς Ασθενείς

Τεχνικές πληροφορίες
Η τεχνική HOS-2 βασίζεται στην
κατασκευή εξατομικευμένου hair
system, που αποτελείται από ειδική
μεμβράνη πάνω στην οποία εμφυτεύονται
φυσικά μαλλιά ίδιας ποιότητας και
χρώματος με του ασθενούς. Στη
συνέχεια, η μεμβράνη επικολλάται στο
τριχωτό της κεφαλής όπου και εφαρμόζει
τέλεια και με απόλυτη σταθερότητα δίχως
να υπάρχει η ανάγκη να αφαιρείται.
Η μεμβράνη είναι απολύτως ασφαλής
και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
ελεύθερα, δίχως να επηρεάζεται η υγιεινή
του. Επιπλέον, λόγω της εξαιρετικής
της λεπτότητας δεν αφαιρεί από το
άτομο την αίσθηση των εξωτερικών
ερεθισμάτων.

Πλεονεκτήματα Τεχνικής HOS-2
Με την εφαρμογή της τεχνικής:
Ο ασθενής διατηρεί ακριβώς την αρχική
εικόνα των μαλλιών του, καθώς επιτυγχάνεται
απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα που δεν έχει
καμία διαφορά από τα δικά του μαλλιά και
επομένως δεν γίνεται αντιληπτό
Επιτυγχάνεται μόνιμη εφαρμογή των νέων
μαλλιών (δηλαδή το hair system παραμένει όλο
το 24ωρο και δεν αφαιρείται όπως οι περούκες)
Τα νέα μαλλιά φροντίζονται όπως και
τα φυσικά (λούσιμο, χτένισμα, εφαρμογή
προϊόντων styling κ.α.)

Δυνατότητα κάλυψης από τα
ασφαλιστικά ταμεία
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της τεχνικής
HOS-2 από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο
ασθενής θα πρέπει να ζητήσει τη γνωμάτευση
του γιατρού προκειμένου να κατατεθούν τα
απαιτούμενα χαρτιά. Η κλινική μας παρέχει
όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατασκευής
του προϊόντος που ζητάνε τα ασφαλιστικά
ταμεία.

Αποτελέσματα HOS-2

Νέα τεχνολογία Hollywood
Για τις περιπτώσεις απώλειας μαλλιών που
οφείλονται σε ιατρικές καταστάσεις, η
Bergmann Kord εφαρμόζει την καινοτόμο
τεχνική HOS-2 που υπερτερεί σε σχέση
με την καθιερωμένη λύση της περούκας
παθήσεων, καθώς εξασφαλίζει στους
ασθενείς τη δυνατότητα της μόνιμης
διατήρησης της αρχικής εικόνας των
μαλλιών τους.

Η νέα τεχνική HOS-2 αποτελεί το πρώτο
στον κόσμο που εγκρίθηκε από τον FDA
(Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και
Φαρμάκων) ως ιατρικό προϊόν αποκατάστασης
μαλλιών, εφαρμόζεται αποκλειστικά από την
Bergmann Kord και εξασφαλίζει εγγυημένη
λύση για χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς.

ΑΘΗΝΑ - Κεντρικά
Λεωφ. Κηφισίας 348 (Έναντι Νοσοκ. “ΥΓΕΙΑ”),
152 33 Χαλάνδρι, Τ.: 210 68 28 888
ΑΘΗΝΑ - Νέα Σμύρνη
Λεωφ. Συγγρού 203,
171 21 Ν. Σμύρνη, Τ.: 210 93 11 111
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αδριανουπόλεως 20,
551 33 Καλαμαριά, Τ.: 2310 458 555
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 111,
262 21 Πάτρα, Τ.: 2610 42 45 45
ΛΑΡΙΣΑ
Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα,
412 22 Λάρισα, Τ.: 2410 660 090
(Κεντρική Πλατεία Λάρισας)
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851 00 Ρόδος, Τηλ.: 22410 78 302

800 11 00 111
Γραμμή χωρίς χρέωση για όλη την Ελλάδα

Κεντρικό e-mail:

hos2.gr

info@kord.gr

Mέλος του Ομίλου

