
Ko dėl pa cien tai ren ka si bū tent GK FUE plau kų 
transp lan ta ci ją:
• Plau kų fo li ku lai pai ma mi vie nin te liu Lie tu vo je to

kio ti po ro bo ti zuo tu spe cia liu įren gi niu. Tai lei
džia ge ro kai pa di din ti paė mi mo grei tį ir sau giai 
bei tiks liai at lik ti transp lan ta ci ją.

• Vie nos ope ra ci jos me tu per so di na ma iki 1000, 
1500, 2000 ar dau giau plau kų svo gū nė lių. Gau
na mas na tū ra lus tan kių plau kų vaiz das.

• Už tik rin tas to bu las re zul ta tas – mak si ma lus ir na
tū ra lus plau kų tan kis.

• Plau kų svo gū nė lių pri gi ji mą bei nau jų at si ra di mą 
ska ti na kar tu su GK FUE at lie ka mos PRP pro ce
dū ros.

• Plau kai nut rum pi na mi tik to je sri ty je, iš kur ima mi 
skir ti per so din ti, tad jūs iš sau go te sa vo šu kuo se ną.

• Plau kų transp lan ta ci ją at lie ka ser ti fi kuo tas plas ti
nės chi rur gij jos (ne ki tų spe cia ly bių) gy dy to jas.

• GK FUE – ino va ty vi tech no lo gi ja už priei na mą 
kai ną!

Apie šią tech no lo gi ją iš sa miau pa pa sa ko ti pap ra šė
me plas ti nės chi rur gi jos spe cia lis tės G.Gri go ny tės
Ba ba jan, at lie kan čios GK FUE plau kų per so di ni mą.

– Kuo dar išs kir ti nė ši mo der ni GK FUE plau kų 
transp lan ta ci ja?
Prieš ope ra ci ją, ap ta rus pa cien to pa gei da vi mus ir 
įver ti nus pa vie nių zo nų nup li ki mo laips nį, su da
ro mas bū si mos ope ra ci jos pla nas ir nu ma to mas 
bū si mos šu kuo se nos po transp lan ta ci jos di zai
nas. At lie kant šią pro ce dū rą nau do ja mi tik spe cia
lūs transp lan ta ci jos mik roinst ru men tai, di di na mie ji 
op ti kos prie tai sai ir imp lan ta vi mo apa ra tai. Plau kai 
transp lan tuo ja mi pa gal iš anks to nu ma ty tą di zai ną, 
iš lai kant kiek vie nos sri ties plau kų in di vi dua lų augi
mo kam pą, kryp tį ir tan ku mą.

– Kas svar bu at lie kant plau kų per so di ni mo ope ra
ci ją, kad kuo ge riau pri gy tų nau ji plau kų svo gū nė
liai?
– Do no ri niai plau kų svo gū nė liai lai ko mi spe cia lia me 
tir pa le rei kia mo je že mo je tem pe ra tū ro je, jie pai ma
mi la bai grei tai ir po to tie sio giai, lai kan tis spe cia lios 
mik roo pe ra ci nės tech ni kos, imp lan tuo ja mi į plin
kan čią sri tį, o tai la bai svar bu no rint, kad svo gū nė liai 
pri gy tų, ir už tik ri nant pui kų ope ra ci jos re zul ta tą.

– Ar rei kia spe cia laus pa si ruo ši mo prieš plau kų 
per so di ni mą?
– Kar tais prieš ope ra ci ją ga li pri reik ti pa pil do mų 
pro ce dū rų. Ar rei kia jas skir ti, nusp ręs plas ti kos 
chi rur gas per kon sul ta ci ją, kar tu su tric ho lo gu „Tric
hos can“ kom piu te ri niu apa ra tu iš tirs ir įver tins jū sų 
plau kų būk lę, plau kų fo li ku lų gy vy bin gu mą, pli ki mo 
po bū dį, prie žas tį, odos li gas, ga lin čias tu rė ti įta kos 
nup li ki mui.

– O kaip pa cien tai at ro do po ope ra ci jos, ar grei tai 
ga li ma grįž ti į dar bą?
– Mik ro ni nės sky lu tės odo je ne sie kia ir vie no mi
li met ro skers mens, dėl to per po rą die nų tam pa 
ne ma to mos. Nau do jant uni ka lią GK FUE plau kų 
transp lan ta ci jos me to di ką jau po dvie jų tri jų die nų 
po transp lan ta ci jos ne ma ty ti jo kių sky lu čių ar žy
mių plau kų fo li ku lų paė mi mo vie to je, to dėl drą siai 
ga li ma grįž ti į dar bą.

– O ka da pa cien tai jau ga lės pa si džiaug ti veš liais 
plau kais?
– Iš kar to po ope ra ci jos, kai šiek tiek paau ga transp
lan tuo ti plau kai, jau ga li ma džiaug tis nau ja, tan kių 
plau kų šu kuo se na.
Be je, kai ku rie per so din ti plau kai išk rin ta, nau ji nuo
la ti niai plau kai išau ga per 3 mė ne sius.
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GK KLINIKA logotipas
Tarpas tarp vainiko ir pavadinimo yra fiksuotas ir nekeièiamas.

Maþiausias galimas logotipo dydis - 7 mm aukðèio.

Iðlaikant logotipo naudojimà, þenklo dydis turi bûti toks, kad jis bûtø 
atpaþástamas ir áskaitomas. Praðome uþtikrinti, kad ðie principai bûtø iðlaikomi.

korektiðkà ir vientisà GK KLINIKA 
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Veš lūs plau kai – jau nat viš kos iš vaiz dos at ri bu tas, o to kius tu rė ti da bar įma no
ma bū nant bet ko kio am žiaus. GK kli ni kos spe cia lis tai pa pa sa ko jo apie nau jau
sią GK FUE plau kų mik rot ransp lan ta ci jos bū dą, pa dė sian tį at sik ra ty ti iš re tė ju
sių plau kų šu kuo se nos ar nup li ku sių sri čių ir at gau ti pa si ti kė ji mą sa vi mi.


