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למראה הפנים יש חשיבות בכל גיל
אנשים רבים רוצים לשפר את מראה הפנים ,להתרענן ,להתחדש ולהאט את תהליך ההזדקנות .יש כאלה
שאינם מרוצים ממראה הפנים הטבעי שלהם או מחלק מסוים בפניהם .לעיתים זה חלק שנראה לא הרמוני
כבר בגיל צעיר ,ולעיתים אלו שינויים אסתטיים שנוצרים עם הזמן ועם ההתקדמות בגיל .תהליך ההתבגרות
של נשים וגברים ,החשיפה לשמש וגורמים נוספים כמו עישון ותזונה לא מאוזנת – משפיעים על עור הפנים.
העור מאבד מאיכותו והופך להיות רפוי ,מדולדל ומקומט באזור הלחיים ,סביב העיניים ,סביב הפה ובצוואר.
פעמים רבות יש גם צניחה של גבות ועפעפיים ,והתוצאה היא מראה כבד ועייף שמשתקף במראה.
כולם כבר מבינים את הצורך בניתוחי פנים
עם התפתחותו של ענף ניתוחי הפנים והטיפולים האסתטיים השונים ,הולכת וצומחת גם המודעות וההבנה
שאפשר גם אחרת!!! .נשים רבות בוחרות באפשרות של ניתוחי פנים –כדי להיראות להרגיש טוב עם עצמן,
להיות רעננות ,יפות וצעירות .ניתוח פנים המספק תוצאות מוצלחות וטבעיות ,תורם משמעותית לשיפור
ההרגשה ,הדימוי העצמי ואיכות החיים .כמו כן ,אם בעבר ,ניתוחי פנים היו מבוקשים רק על ידי נשים ,היום
המצב השתנה .גברים רבים שמים דגש על המראה החיצוני ,עוברים טיפולי פנים ורוצים לעבור גם ניתוחים
פלסטיים לפנים .כל זאת מאפשר להם להתחדש ולייצר אנטי אייג'ינג.
המקצועיות והטכנולוגיות החדשניות מסייעות להשגת מראה טבעי לפנים
אנשים רבים מתעניינים בביצוע ניתוחי פנים אך חוששים שהתוצאות תהיינה מוגזמות והפנים ייראו מתוחות
מדי ובעלות מראה מלאכותי .כיום ,בזכות רופאים ומנתחים פלסטיים מיומנים וטכנולוגיות חדשניות ,אפשר
להסיר גם את הדאגה הזאת .אפשר לבחור במנתח פלסטי מקצועי ומיומן המנתח בשיטות ניתוח
מתקדמות ,ומקפיד על ניתוח מקצועי בקדמת הטכנולוגיה .מנתח פלסטי המתאים את הניתוח לרקמת
העור והקו ההרמוני של המטופלים ,לתוצאות טבעיות והרמוניות .כזה הוא ד"ר אבנר בן שושן ,מהרופאים
המומחים המובילים בתחום הכירורגיה פלסטית ומיקרו-כירורגיה של הפנים והצוואר.
סוגים עיקריים של ניתוחי פנים

 ניתוח מתיחת עור הפנים והצוואר – ניתוח מתיחת פנים וצוואר מיועד לנשים וגברים הרוציםלהתחדש ,עם עור רפוי וקמטים .עור הפנים צונח כתוצאה מהתרופפות שרירי ורקמות הפנים ,וכך נוצר עודף
עור .ד"ר בן שושן אבנר מנתח בגישה חדשנית בתחום הכירורגיה פלסטית ,המייצרת תוצאות של הבעה
טבעית ומראה הרמוני של הפנים והצוואר.

בניתוח הפנים ,ד"ר בן שושן ,מותח את השרירים ,ממקם ומחזיר את הרקמות למקומן המקורי ,מייצר נפח
ומסלק את עודפי עור ,על מנת להגיע לתוצאה הטובה ,הטבעית וההרמונית ביותר .במסגרת ניתוח מתיחת
פנים משולבת גם מתיחה של אזור הצוואר .הניתוח מעניק מראה צעיר רענן וחיוני.
 ניתוח הרמת עפעפיים עליונים ותחתונים – עפעפיים נפולים וכבדים כתוצאה מעודפי עור או שומן,פוגמים באסתטיקה של הפנים וגורמים למראה עייף ומבוגר .בנוסף ,הם עלולים להוות בעיה בריאותית
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שמתבטאת בקושי והגבלות בשדה הראייה .ניתוח הרמת עפעפיים הוא ניתוח פשוט יחסית ,שבעזרתו ניתן
לשפר את הבעת הפנים ממראה מבוגר ועצוב למראה צעיר ,שמח וחיוני .בניתוח הרמת עפעפיים מתבצע
סילוק של עודפי עור מהעפעפיים העליונים ,ואילו בניתוח למתיחת העפעפיים התחתונים מסולקים עודפי עור
ושומן.
ניתוח הרמת גבות – לגבות יש תפקיד חשוב בפנים ,הן מהוות מסגרת לעיניים ומעניקות תחושת
רעננות לפנים .גבות שצונחות ושוקעות עם הזמן או כאלה שהמבנה שלהן אינו מחמיא לפנים ,פוגעות
במראה החיצוני ומייצרות מראה זעוף ועייף .בעזרת ניתוח הרמת גבות אפשר לשפר באופן ניכר את מראה
הגבות והפנים .מדובר בניתוח קל יחסית ,במהלכו המנתח מקצר את השריר בין הגבה לרקה .גם בניתוח זה
נעשה שימוש בטכניקות חדשות ולא רק במתיחת העור .הניתוח מייצר הבעת פנים טבעית ,מסייע למחוק
סימני גיל ועייפות מהפנים ,ותורם למראה פנים צעיר ,חיוני ורענן.

 ניתוח הצמדת אוזניים  -ילדים ומבוגרים רבים סובלים מאוזניים בולטות או לא סימטריות .לרוב,מדובר בפגם אסתטי שמוריד את הביטחון העצמי וגורם לאי נוחות רבה כבר מילדות .ניתוח הצמדת אוזניים
פשוט ,שממקם את האוזניים בדיוק במקום המתאים ,יכול לשנות את המציאות הזאת .במהלך הניתוח
המתבצע בשיטה חדשנית ,המנתח מבצע חתך לא בולט לעין ,בדרך כלל מאחורי האפרכסת ,ומסיר את
עודפי הסחוס והעור ברמה הנדרשת .התוצאה המוצלחת שתורמת למראה ולתחושה בהחלט מצדיקה את
הצעד.
 ניתוח שתל בסנטר  -ניתוח שתל בסנטר מתאים לאנשים שיש להם מבנה מולד של סנטר נסוג אוקטן .לעיתים הוא מתבצע גם כחלק מניתוח מתיחת פנים כאשר יש עור עודף באזור קו הלסת .במהלך
הניתוח מוחדר לקדמת הסנטר שתל סיליקון המותאם לכל אחד אישית ,ובעזרתו ניתן לעצב ולפסל את
הסנטר כך שיתאים בדיוק לפנים .לעיתים ,במקום שתל ,המנתח הפלסטי משתמש בהזרקת שומן עצמי
שנשאר בסנטר לאורך זמן.
 ניתוח אף – האף הוא איבר משמעותי בפנינו ,אף שאינו פרופורציונלי לשאר חלקי הפנים ,עלוללפגום באיזון ההרמוני בפנים .לכן ,יש חשיבות רבה כל כך לניתוח אף ,שמשפר את מראה הפנים כולו ולא
רק את האף המעוצב מחדש .מכיוון שלאף יש גם תפקודים שונים במערך הנשימה ,הניתוח הפלסטי חייב
להיעשות בידי כירורג פלסטי מנוסה ,שיתייחס הן להיבט האסתטי והתפקודי ,מבלי שאחד יבוא על חשבון
השני .לד"ר בן שושן כירורג פלסטי מומחה יש יכולות טכניות ברמה גבוהה וראייה אסתטית חדה .בניתוחי
האף של ד"ר בן שושן אבנר ,הוא מפסל את האף של המטופל ,התוצאות הן הרמוניות וטבעיות ואינן
מסגירות את העובדה שמדובר באף שעבר ניתוח פלסטי.

ניתוחי פנים נפוצים מאוד כיום ,אך יש להתייחס ברצינות לבחירת המנתח הפלסטי .חשוב מאוד להפקיד את
הפנים שלכם בידיו של מנתח פלסטי מומחה ומנוסה בניתוחי פנים .ד"ר אבנר בן שושן הינו מומחה לכירורגיה
פלסטית ,מיקרו-כירורגיה ואנטומיה של הפנים .מדובר במנתח פלסטי בכיר ,בעל שם בינלאומי בתחומו,
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וחבר באגודה הישראלית והאמריקאית לכירורגיה פלסטית .עד היום ביצע אלפי ניתוחים וטיפולים לעיצוב
הפנים והגוף ,והמטופלים המרוצים הם העדות הטובה ביותר להצלחותיו.

לפרטים נוספים ולתיאום ייעוץ אצל ד"ר בן שושן אבנר -מרפאות לכירורגיה פלסטית ,התקשרו
:03-7285858
https://dr-plastic.com
www.magnusmarketing.co.il
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