kompleksowa oferta
na najwyższym poziomie

EUROKLINIKA
Od kilkunastu lat zespół lekarzy EUROKLINIKI pomaga Państwu
osiągnąć wymarzony wygląd i poczuć dumę z siebie i swojego ciała. Chirurgia plastyczna ewoluuje,
każdego roku wprowadzamy nowe
techniki operacyjne, dokształcamy
personel, uczestniczymy w dziesiątkach sympozjów i szkoleń, aby jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę
do Państwa potrzeb i oczekiwań.

piękno jest w Tobie
my je dostrzegamy

EUROKLINIKA zapewnia kompleksową ofertę z zakresu chirurgii
plastycznej. Wykonujemy między innymi: powiększanie, podnoszenie,
zmniejszanie lub rekonstrukcję piersi, operacje abdominoplastyki – przywracamy płaski brzuch, liposukcje –
usuwamy nadmiar tkanki tłuszczowej, operacje plastyczne nosa, plastykę powiek, lifting twarzy, korekcję
odstających małżowin usznych oraz
wiele innych zabiegów poprawiających wygląd lub ratujących zdrowie
naszych pacjentów. Wprowadzamy
i realizujemy najnowsze procedury operacyjne – przeszczepy własnych tkanek
tłuszczowych, zabiegi intymnych partii
ciała.

Jeszcze więcej
dla naszych Pacjentek
Korzystając z coraz nowszych
osiągnięć medycyny przeprowadzamy w EUROKLINICE nowoczesne zabiegi laserowe z zakresu ginekologii
estetycznej. Należą do nich zabiegi
poprawiające elastyczność ścianek
pochwy oraz zabiegi związane z nietrzymaniem moczu. Poprzez realizację
zabiegów labioplastyki poprawiamy
wygląd miejsc intymnych.

kompleksowa
oferta
na najwyższym
poziomie

Wykorzystujemy wysokie kompetencje naszych lekarzy w obszarze
chirurgii onkologicznej. Stworzyliśmy
jedyny w Polsce zespół lekarzy – onkolog i chirurg plastyk – operujący pacjentki dotknięte chorobą nowotworową piersi.
Tylko w EUROKLINICE pacjentki
mogą poddać się operacji mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi. Tego rodzaju zabiegi wykonujemy
również profilaktycznie, i dedykujemy
je pacjentkom uwarunkowanym genetycznie i narażonym na choroby nowotworowe piersi.

Każdego roku rozwijamy
i poszerzamy ofertę medyczną
W EUROKLINICE z powodzeniem wykonujemy zabiegi medyczne uwzględniające inne, nie tylko estetyczne potrzeby pacjentów. Klinika
współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu: chirurgii ogólnej, ortopedii, dermatologii, neurochirurgii,
chirurgii onkologicznej, naczyniowej, kardiologii i ginekologii.
Do najczęściej wykonywanych
w naszym ośrodku zabiegów zalicza
się operacje neurochirurgiczne związane z leczeniem dyskopatii i schorzeń kręgosłupa. Współpracujący
z nami specjaliści przeprowadzają
w klinice operacje żylaków koń-

czyn dolnych metodą laserową lub
chirurgiczną, a także zabiegi skleroterapii. Konsultujemy i leczymy
pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą tarczycy. Wykonujemy operacje chirurgiczne tarczycy, usuwamy
guzy piersi i zmiany skórne. Przez
wykonywanie
wysokospecjalistycznych operacji mankietowej resekcji
żołądka pomagamy zwalczać chorobliwą otyłość. Przeprowadzamy zabiegi artroskopii oraz inne operacje ortopedyczne. Wykonujemy pełną diagnostykę USG oraz biopsje grubo
i cienkoigłowe zmian wymagających
zdiagnozowania (guzy tarczycy, piersi itp.).

Drenaż (masaż)
limfatyczny
Wszystkim pacjentom proponujemy masaż limfatyczny – szczególnie polecany dla osób po zabiegu liposukcji. Stosowanie specjalnego masażu zwanego drenażem limfatycznym
pobudza krążenie limfy w organizmie
pacjenta, dzięki czemu zapobiega się

chorobom wynikającym z obrzęków
zastojowych. Masaż niweluje nierówności powstałe po zabiegu liposukcji,
skraca okres rekonwalescencji, przyspiesza gojenie i poprawia samopoczucie.

Jeszcze więcej
Kosmetologia – nie tylko dla Pań
dla naszych Pacjentek
Staramy się dbać o Wasze dobre samopoczucie i wygląd. Dlatego
specjalnie dla naszych obecnych
i przyszłych pacjentów stworzyliśmy
nowy dział usług kosmetologicznych.
Realizujemy kompleksowe programy
odmładzające i upiększające, dzięki
którym zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc w osiągnięciu
wymarzonego wyglądu.
Piękne, zdrowe i wypielęgnowane, pełne harmonii ciało daje nam
poczucie szczęścia, pozwala w pełni zaakceptować siebie. W EUROKLINICE dbamy o dobre samopoczucie

naszych pacjentów i oferujemy Wam
pełne spektrum zabiegów jakim dysponuje medycyna estetyczna i kosmetologia. Wśród wielu nieinwazyjnych
metod odnowy ciała, które znajdują
się w naszej ofercie znajdziecie między
innymi: peelingi, mezoterapie, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust, mikrodermabrazje, makijaż
permanentny, modelowanie twarzy
i ciała, a także zabiegi kosmetologiczne wykorzystujące radiofrekwencję
oraz zabiegi redukujące tkankę tłuszczową i modelujące sylwetkę przy zastosowaniu lasera zimnodiodowego
I-LIPO.

Laser FOTONA

To uniwersalne urządzenie pozwala na przeprowadzanie szeregu różnorodnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, ginekologii estetycznej i kosmetologii.
Laser wykorzystywany jest przy redukcji rozstępów, odmładzaniu i usuwaniu defektów skórnych: zmarszczek, przebarwień, bruzd. Częstym
zastosowaniem lasera jest rewitalizacja porów skórnych i blizn. Laser
w procesie laserowej depilacji umożliwia efektywne usuwanie owłosienia.
Szerokie spektrum możliwości lasera

wykorzystywane jest również w leczeniu trądzika, usuwaniu zmian naczyniowych, tatuaży lub przy fotoodmładzaniu. FOTONA idealnie likwiduje zmiany naczyniowe na nogach, zamykając drobne naczynia krwionośne
- tak zwane pajączki, a także grzybicę paznokci.
Do najczęściej wykonywanych
zabiegów ginekologii estetycznej poprawiających intymny komfort życia
pacjentek przy użyciu lasera FOTONA
należą leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, a także obkurczanie pochwy tudzież ujędrnianie warg
sromowych. Dzięki zastosowaniu lasera FOTONA można likwidować objawy opryszczki pospolitej, możliwe jest także wybielanie intymnych
partii ciała.

Tylko sprawdzone
technologie i produkty
Zapewniamy i dostarczamy najwyższej klasy kosmeceutyki iS Clinical, wypełniacze Teosyal, implanty
MENTOR oraz światowej klasy sprzęt
medyczny. Dzięki zastosowaniu urządzeń techniki medycznej, w tym sze-

rokiej gamy laserów aparatury RTG
i USG, nasi pacjenci odczuwają pełny
komfort, wiedząc jednocześnie, że są
pod troskliwą opieką najlepszych lekarzy specjalistów i w pełni oddanego
swojej pracy personelu medycznego.

Liczy się zadowolenie
i dobro Pacjenta
Piękno jest w Tobie, my je dostrzegamy to dewiza wszystkich pracujących
w EUROKLINICE osób. Nawet najwyższej klasy sprzęt nie zastąpi dobrego,
profesjonalnego, ciepłego kontaktu z naszymi pacjentami. Cieszymy się, że od
tylu lat darzycie nas swoją sympatią i zaufaniem.
Dziękujemy i zapraszamy do EUROKLINIKI!
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych w EUROKLINICE zabiegów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.euroklinika.com.pl
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