
Vodnik skozi VASERlipo liposukcijo



Skorajda vsaka oseba po 30. letu se muči s trdoživimi maščobnimi oblogami na posameznih delih telesa - morda so to 
močnejše roke, debelejša bedra, poln obraz, vrat ali trebuh. Pogosto ne glede na to, koliko diet smo poizkusili in redno
telovadili, te maščobne obloge ne izginjajo. Vendar, obstaja rešitev. Predstavljamo vam VASERlipo - najsodobnejšo tehnologijo 
v svetu liposukcije, ki je postala zlati standard oblikovanja telesa.

Hitrejše okrevanje naših klientov
Manjša potreba po protibolečinskih zdravilih
Manjša izguba krvi
Zmanjšana potreba po ponovitvi zdravljenja
Predvidljivi rezultati
Zmerno zategovanje kože
Povečana natančnost
Zmanjšana fizična utrujenost
Maščobne celice primerne za zapolnjevanje delov obraza ali telesa 

•
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Uvod

Prednosti VASERlipo ultrazvočne liposukcije:



Liposukcija je eden izmed najpogostejših posegov v estetski kirurgiji, kjer se s pomočjo negativnega pritiska trajno
odstranjuje podkožno maščobno tkivo. Pomembno je omeniti, da se ta tehnika uporablja za preoblikovanje telesa s
trajnim odstranjevanjem oblog maščobnega tkiva. Postopek je zelo uspešen, ker se s pomočjo le-tega odstranjuje odvečno 
maščobno tkivo iz telesa, skupaj s celicami, v katerih se maščoba nabira. Klasična liposukcija je podprta s kanilo, ki se 
uporablja med posegom. Kanila se poveže na vakuumski aparat in se nato pomika naprej-nazaj, da bi se razbile maščobne 
obloge in potem potegnile ven.

Zahvaljujoč napredku v tehnologiji estetske kirurgije je VASERlipo dosti drugačen. Ta poseg uporablja visokofrekvenčni 
ultrazvok, ki je posebej usmerjen na maščobne obloge v telesu. Tako se le-te razbijajo, medtem ko tkivo okoli ostaja 
nepoškodovano.

S tehniko »High Definition Body Sculpting« je možno ustvarjati oziroma oblikovati in poudariti trebušne mišice, prsne mišice 
ter deltoidne mišice ramen. Maščobne celice se prečistijo in namestijo v injekcije, da bi se zapolnila druga področja na 
obrazu ter telesu. Prednosti te tehnike so v naravi rezultata, dolgotrajnosti in uporabi maščobnih celic, ki so nezaželene na 
določenem področju telesa, medtem ko so potrebne za oblikovanje in volumen drugih delov telesa. 

Oblikovanje telesa - »High Definition Body Sculpting«

Vse o VASERlipo ultrazvočni liposukciji
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Princip dela ultrazvočne liposukcije 



Liposukcija je najbolj izvajana operacija med ženskimi in moškimi po celem svetu, posebej v ZDA. Današnje metode, kot je 
VAserlipo ultrazvočna liposukcija, ponujajo daleč boljše rezultate kot klasična, mehanična liposukcija, in to, seveda, samo v 
rokah izkušenega kirurga s specializacijo plastične kirurgije.

Eden izmed prvih korakov je, da postanete izobražen pacient. Povprašajte, kako narediti pametno izbiro kirurga in poliklinike, 
v kateri se boste podvrgli posegu, preglejte njihove spletne strani, preberite vse o posegu ter izvedite, katero metodo
liposukcije uporabljajo. Preglejte fotografije prej in potem, da bi dobili vpogled v vrste izboljšanj, ki jih lahko dosežete in si 
oglejte videoposnetke o posegih.

Prav tako pripravite seznam vprašanj za kirurga in medicinsko osebje poliklinike, ki jo boste izbrali. Nekatera izmed 
najpogostejših vprašanj, ki jih dobimo od svojih pacientk, se nanašajo na število izvedenih posegov, priprave pred operacijo, 
tveganja in zaplete ter na čas, ki je potreben za okrevanje in vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

V Polikliniki Bagatin zelo veliko damo na izkušnje vseh naših specialistov in medicinskega osebja kot tudi na njihovo dodatno 
izobraževanje ter vaje. Preden se odločite za poseg, morate preveriti, kako kompetenten je vaš kirurg, da bi se prepričali, ali 
ima zadosti izkušenj za realizacijo vaših sanj.

Prvi korak je izbor licenciranega plastičnega kirurga za telo, z velikim številom opravljenih posegov in dogovarjanje
svetovanja, po katerem se boste odločili, ali ste prepričani, da mu želite zaupati. Podrobno preučite življenjepis izbranega 
kirurga in preverite, ali je njegova specializacija plastična kirurgija. Če ni, vam priporočamo, da razmislite o drugi možnosti. 

Izkušnje kirurga

Odločitev glede operacije
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Anesteziološka ekipa

Realna pričakovanja

Cena posega

Certificirani anesteziolog mora ves čas biti prisoten v operacijski dvorani in spremljati vaše vitalne znake. Tisto, kar ste lahko 
prepričani, je, da v Polikliniki Bagatin VASERlipo ultrazvočno liposukcijo izvaja priznani plastični kirurg dr. med. Dinko Bagatin 
v sodelovanju z vrhunsko anesteziološko ekipo, v kateri je večkrat nagrajena znanstvenica prof.dr.sc. Katarino Šakić, prim.
dr.med., ki je obenem eden izmed vodilnih anesteziologov in reanimatorjev v regiji.

Zelo pomembno je imeti realna pričakovanja in biti pozitivna oseba. Čeprav ta poseg lahko izboljša videz in samozavest, 
želja, da se dobi popoln videz, ne bo nujno izpolnjena. Rezultat je odvisen od posameznih dejavnikov, kot so zdravje,
struktura in oblika telesa, trenutno stanje oblike telesa in, seveda, sposobnosti ter izkušnje kirurške ekipe.

Skupen strošek VASERlipo ultrazvočne liposukcije se giba od 19.000 do 28.000 kun, odvisna pa je tako od področja
telesa kot od področij, za katera se načrtuje dodatno zdravljenje. Ta znesek vključuje nadomestilo za kirurga in kirurško ekipo, 
stroške anestezije, kirurških pripomočkov, predpisanih zdravil, kompresijskega steznika, postoperativnih kontrol ter stroške 
poliklinike. 



Najboljši kandidat za poseg

Svetovanje s splošnim in plastičnim kirurgom

Dobri kandidati za VASERlipo ultrazvočno liposukcijo si osebe z aktivnim življenjskim slogom, ki nikakor ne morejo izgubiti 
maščobne obloge na določenih področjih. VASERlipo je poseg, ki lahko odstrani problematična področja in odkrije gladke 
konture vašega telesa, pomembno pa je poudariti, da VASERlipo ni rešitev za izgubo kilogramov, ker težo lahko vrnete po 
operaciji. Namen tega posega je odstranjevanje maščobnih področij pri zdravih osebah, ki so drugače v dobri formi.

Če po posegu, tj. po obdobju okrevanja, nadaljujete z zdravim življenjem, kar zajema razumno prehrano in zmerno
telovadbo, boste zagotovo ohranili popolno telesno težo.

Odločitev o posegu je za številne osebe ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju in ne bi smela biti zlahka sprejeta. 
Zato je svetovanje zelo pomemben del tega procesa. Na svetovanju boste skupaj s plastičnim kirurgom sprejeli odločitev 
glede liposukcije, ona pa bo ocenil ali ste dober kandidat. Če veste, katera so prava vprašanja, ki jih morate zastaviti svojemu 
zdravniku med predoperativnim svetovanjem, se lahko prepričate, da ste izbrali pravega zdravnika. Na ta način boste prav 
tako zmanjšali skrbi, se boljše pripravili za veliki dan in za tisto, kar sledi ter dobili jasno sliko o tem, kaj lahko pričakujete.

Kandidati in svetovanja
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A ste dober kandidat? 



Načrt prehrane po posegu 



Zdrava in pravilna prehrana je zelo pomemben dejavnik pri doseganju najboljših rezultatov po ultrazvočni liposukciji. Zelo 
pomembno je narediti dober načrt, ki bo telesu zagotovil optimalen vnos kalorij, vitaminov, mineralov in tekočine ter optimalen 
obseg beljakovin in ogljikovih hidratov, vse pa v namen vašega zdravja.

Po svetovanju s kirurgom zagotavljamo tudi svetovanje s svojim nutricionistom, ki vam bo pred operacijo svetoval glede 
prehrane med okrevanjem. Prav tako bomo s pomočjo medicinske analize sestave telesa s pomočjo Seca mBCA 515 
analizatorja naredili vpogled v trenutno stanje telesa, tj. diagnosticirali stanje organizma.

Po analizi sestave telesa in pogovora o dobljenih vrednostih vam bo naš nutricionist svetoval glede popolne prehrane in vam 
dal nasvete za uvajanje pravilnih prehranjevalnih navad, da bi rezultati po liposukciji bili še boljši. 

Nutricionistično svetovanje in analiza sestave telesa

Kilograme
Odstotek maščobnega tkiva
Kilograme mišične mase
Odstotek vode
Visceralno adipozno tkivo
BMI - (body mass index)
BMR - bazalni metabolizem

S podrobno medicinsko analizo telesa v Polikliniki Bagatin ugotavljamo:

Seca mBCA 515 medicinska analiza sestave telesa

•
•
•
•
•
•
•
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Dobra priprava prispeva k lažjemu okrevanju

Priprava za operacijo
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Za začetek je treba opraviti kompletne predoperativne preiskave, ki vam jih zdravnik določi na svetovanju. Nekaj dni pred 
samo operacijo z izvidi pridete na pregled k našemu anesteziologu.

Če ste dobro pripravljeni za poseg, bo vaše okrevanje zagotovo veliko lažje in varnejše. V nadaljevanju si preberite nekaj 
nasvetov našega kirurga, kako se pripraviti za ultrazvočno liposukcijo.

Če ste kadilec, opustite kajenje najmanj 2 tedna pred posegom. Kajenje upočasnjuje cirkulacijo in podaljšuje čas
okrevanja ter celjenje ran.

Večer pred posegom samim in na samo jutro posega pri tuširanju uporabljajte antibakterijsko milo.

Na poseg sam pridite v udobnih in prijetnih oblačilih. Priporočljivo je s seboj vzeti srajco/bluzo z zapenjanjem spredaj, da 
ne bi bilo potrebe po oblačenju oblačil z dviganjem rok nad glavo.

Ves nakit (uhane, verižice, prstane, piercing) pustite doma.

Na dan operacije se izogibajte nanašanju ličil. Prav tako na dan posega na kožo ne nanašajte nikakršnih hidrantnih krem 
ali mleka.

Organizirajte si prevoz do in iz Poliklinike. 

Ne jemljite Aspirina, Andola, Cardiopirina, Clopidogrela ali drugih antiagregacijskih sredstev 2 tedna pred
posegom, posebej pa ne preparate, kot je Marivarina (Martefarina) ipd. niti protivnetna zdravila. Vse navedene
substance zmanjšujejo strjevanje krvi s posledično možnostjo krvavitve med operacijo.

Navodila za pravilno pripravo:
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Dobra priprava - lažje okrevanje 



Poseg poteka tako, da vstavimo tenko infiltracijsko kanilo v maščobno tkivo s ciljem vbrizgavanja posebej pripravljene in 
razredčene raztopine lokalnega anestetika ter adrenalina skozi 5 mm vbodne incizije na koži, kar ima dvojno lastnost - po eni 
strani raztopina »redči« maščobno tkivo, po drugi strani pa deluje kot medij, preko katerega bo ultrazvok deloval izključno in 
samo na maščobne celice. Po vbrizgavanju posebne raztopine skozi le-te, že prej ustvarjene vbode na koži, se v maščobno 
tkivo vstavi ultrazvočna sonda. S prodiranjem sonde skozi tako natopljeno maščobno tkivo z raztopino anestetika se emitira 
ultrazvočna energija iz vrha sonde, medtem ko izvajalec nežno gre po načrtovanem področju telesa.

Zaradi delovanja ultrazvoka se energija le-tega prenaša na molekule vode v raztopini in jih spodbuja k zelo visoki
frekvenci gibanja, kar kot posledico ima direktno razbijanje maščobnih oblog in ustvarjanje enakomerne plasti tako
imenovane maščobne emulzije. Po ultrazvočni emulzifikaciji maščobe se skozi ista mesta na koži vstavlja druga sonda
(kanila), s katero kirurg s pomočjo vakuum črpalke »sesa« na ta način ustvarjeno raztopino maščobe, brez potrebe po 
grobem in mehaničnem razbijanju maščobnega tkiva.

Poseg se po navadi izvaja pod potencirano lokalno anestezijo z možnostjo dajanja oralnega sedativa, če gre za majhno 
področje. Če gre za večje področje in s samim tem za večji poseg, se po dogovoru z anesteziologom poseg izvaja pod 
splošno anestezijo.

Posebnost VASERlipo ultrazvočne liposukcije je v tem, da med izvajanjem ultrazvoka prihaja izključno in samo do
enakomernega razbijanja (emulzifikacije) maščobnih oblog, krvne žile, kapilare, živci in kolagen v tkivu pa ostajajo
nedotaknjeni. Prav zaradi tega so postoperativna travma, bolečina, krvne podplutbe in modrice, kot tudi druge možne
komplikacije neprimerljivo manjše v primerjavi s klasično, mehanično liposukcijo, umikanje kože in njeno prilagajanje novi 
konturi mišic pa znatno hitrejše in kakovostnejše. 

Anestezija

Posebnost ultrazvočne liposukcije

Potek posega
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Nežen in učinkovit poseg 



Izjemno pomembno je, da upoštevate vsa navodila za okrevanje, ki vam jih je dal kirurg. To vključuje informacije o nošenju 
kompresijskega steznika, jemanje antibiotikov, če so predpisani, in varno raven aktivnosti. Zdravnik vam bo dal tudi
podrobna navodila o običajnih simptomih in vseh morebitnih znakih komplikacij. Pomembno je razumeti, da se čas okrevanja 
zelo razlikuje med posamezniki.

Obdobje okrevanja
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Počivajte najmanj prvih 12 ur po posegu. Lahko pričakujete rahlo vrtoglavico ali nestabilnost pri hoji. Zato prvih nekaj dni 
po operaciji nikakor ne bodite sami.

Po operativnem posegu se, kot voznik vožnji z osebnim avtomobilom izogibajte najmanj 2-3 dni.

Prvih 48 ur po operaciji boste imeli spremenljive ravni otekanja in krvnih podplutb. Otekanje je najbolj izraženo v prvih 
48 urah po operaciji, vendar lahko traja tudi dlje časa in večinoma izgine v dveh do treh tednih. Rahlo delno otekanje se 
lahko pojavlja do štiri mesece po operaciji. Krvne podplutbe so običajne in po navadi izginejo v sedmih do desetih dneh.

Prvi teden bodite zmerni pri vsakodnevnih aktivnostih in jih opravljajte v takšni meri, kot vam dopušča telo. Pojavljanje 
močnejše otekline ali bolečine predstavlja opozorilo vašega telesa, da ste pretirali z aktivnostjo in da potrebujete počitek.

Šivi se po navadi odstranijo 2 do 3 tedne po posegu.

Ne uživajte alkohola ali gaziranih pijač ves čas, dokler jemljete medikamentozno terapijo ali se niste popolnoma vrnili 
svojim vsakodnevnim aktivnostim. 

Nosite ustrezen steznik, ki je nastavljen med vašim bivanjem v Polikliniki, v skladu z navodili zdravnika. Prve dni, dokler 
se ne odstranijo dreni, se steznik ne sme dajati dol. Po tem se lahko daje dol v namen ohranjanja osebne higiene.
Nadaljujte nenehno nošenje steznika naslednje 3-4 tedne, po navodilih zdravnika.

Prva dva tedna
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Ne uživajte tobačnih izdelkov vsaj 14 dni po posegu.

V zgodnjem postoperativnem obdobju se izogibajte obremenitvam, upogibanju in dvigovanju. V velikem številu primerov 
boste lahko nadaljevali vsakodnevne aktivnosti čez deset ali manj dni.

Nelagodje po liposukciji se večinoma nanaša na občutljivost. Predpisana zdravila proti bolečinam zmanjšajo nelagodje 
prvih nekaj dni.

Glede na to, da je proces okrevanja postopen, se končni rezultat pričakuje po 6 do 12 mesecih. Majhni rezi bodo izginili 
skozi nekaj mesecev in po navadi postanejo komaj vidni. Eno leto boste morda pri telovadbi ali večjih naporih doživljali 
občasno vračanje 10 do 15 odstotkov otekanja. Zelo pomembno je prihajati na redne kontrole. 

Zelo pomembno je, da se po liposukciji gibate, da bi se izognili otekanju in ustvarjanju krvnih strdkov v nogah. Vendar 
se izogibajte naporni telovadbi štiri do osem tednov, ker lahko povzroči neželeno zadrževanje tekočin v zdravljenem 
področju.

Obisk solarija ni dovoljen najmanj en mesec po operativnem posegu, po tem pa ob posebnem nanašanju SPF UV 30+ 
zaščitnega faktorja na kožo, na področje kirurškega reza eno do dve leti.

Preko zdravljenega področja boste štiri do osem tednov nosili kompresijski steznik, da bi kontrolirali otekanje in
spodbujali kontrakcijo kože.

Dolgoročno okrevanje

Drugi do osmi teden
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VASERlipo ultrazvočna liposukcija je minimalno invaziven postopek odobren s strani FDA (Ameriška agencija za hrano in 
zdravila= in povzroča majhno ali skorajda nikakršno fizično travmo na vezivnem tkivu, živcih in krvnih žilah. Kot je z vsakim 
kirurškim posegom, VASERlipo ima določena povezana tveganja, vendar ta tehnologija v primerjavi s tradicionalnimi
tehnikami liposukcije občutno zmanjšuje tveganja.

Vsem tveganjem se lahko izognete, če upoštevate navodila kirurga, pred in po operaciji, pa tudi tako, da izberete kirurga s 
specializacijo splošne in plastične kirurgije, z dolgoletnimi izkušnjami v liposukciji.

Tveganja in previdnostni ukrepi
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Neugodne reakcije na anestezijo
Infekcija in krvavitev
Hematom ali serom (nabiranje bistre tekočine pod kožo, kar lahko zahteva njeno odstranjevanje, tj. punkcijo z iglo)
Spremembe v čutenju operiranega področja - začasna otrplost ali mravljinci kože
Asimetrija zdravljenih področij
Alergijska reakcija 

Morebitne postoperativne težave so:
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Zmanjšana možnost komplikacij 
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Rezultati posega
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1.  Koliko se VASERlipo razlikuje od tradicionalne liposukcije?

2.  Katera področja se lahko korigirajo z VASERlipo?

3.  Ali me bo bolelo?

4.  Kako dolgo bom v polikliniki?

Pri tradicionalni liposukciji se odvečne maščobne obloge odstranijo čez majhne reze. Medicinski instrument kanila se vstavi 
skozi rez in se poteguje naprej nazaj, da bi se razbile maščobne obloge, ki se potem sesajo ven. Pomikanje kanile pogosto 
lahko poškoduje krvne žile in tkivo okoli ter povzroči podkožno krvavitev in postoperativno bolečino.

Pri VASERlipo ultrazvočni liposukciji se skozi rez vstavi sonda, ki emitira ultrazvočno energijo, da bi segrela in stopila 
maščobne obloge, ki se potem z lahkoto sesajo ven. Takšen pristop minimalizira travmo vezivnega tkiva in živcev, glede na 
to, da se maščobne obloge selektivno ciljajo in stapljajo pred odstranjevanjem.

VASERlipo se lahko uporablja za obravnavanje bokov, trebuha, moških in ženskih dojk, rok, hrbta, beder, kolen, meč, 
gležnjev z namenom odstranjevanja odvečne nakopičene maščobe, prav tako pa tudi za fino in natančno oblikovanje ter 
konturiranje telesa in obravnavanje podbradka ter vratu.

VASERlipo je minimalno invaziven poseg in v primerjavi s klasično liposukcijo je stopnja bolečine občutno zmanjšana. 
Večinoma se občutek nelagodja javlja prvih sedem dni na obravnavanih področjih, in sicer v obliki tope bolečine, ki v redkih 
primerih lahko traja 1-4 tedne.

To je lahko ambulantni poseg. Vendar, če se obravnava več področij ali velik obseg maščobnih oblog, priporočamo                       
hospitalizacijo čez noč.

Najpogostejša vprašanja naših klientov
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5.  Kako dolgo traja okrevanje in kdaj bom videl/a rezultate?

6.  Kako dolgo trajajo rezultati?

7.  Koliko bom izgubil/a teže po VASERlipo?

V primerjavi s tradicionalno liposukcijo, VASERlipo zahteva krajši čas okrevanja. Dolžina okrevanja po posegu je zmeraj
odvisna od obsega operacije. Večina oseb potrebuje do 7 dni, da se vrnejo v vsakodnevno rutino. Na začetku
postoperativnega obdobja se lahko zgodi na ne boste mogli popolnoma oceniti vaše nove konture, vendar so rezultati vidni 
takoj. Vendar, po 6 do 12 mesecih boste opazili vidne razlike, ne glede na to ali gre za bolj vitkem trebuhu ali boljše oblikovani 
zadnjici, in imeli boste radi dele telesa, ki jih prej niti niste.

VASERlipo trajno odstranjuje maščobne obloge iz vašega telesa, vendar po posegu lahko ponovno dobite na teži, čeprav 
se te maščobne obloge lahko pojavijo na drugem področju telesa. Da bi rezultate ohranili, morate živeti zdravo življenje.

Estetske rezultate posega boste opazili, vendar ne pričakujte izgube kilogramov. S tem posegom se ne odstranjujejo
kilogrami, temveč se doseže preoblikovanje telesa, opazili boste pa tudi, da so vam oblačila malo širša. 
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Brez bolečine, operacije in časa okrevanja

Svetovanje in izdelava načrta terapije

Če se bojite kirurških posegov na telesu, potem so za vaš najboljša možnost neinvazivna zdravljenja oblikovanja telesa, 
ki dokazano zmanjšujejo obseg kritičnih področij, odstranjujejo celulit in zategnejo kožo, vse to pa s pomočjo vrhunskih 
tehnologij, kot so ultrazvok, vakuum, multipolarna radiofrekvenca in hladni laserski žarki. Ta zdravljenja dajejo merljivo izgubo 
centimetrov, v realnem, vendar kratkem časovnem obdobju, gre pa za:

Strokovna ekipa naših medicinskih kozmetologov, pod nadzorom naših splošnih in plastičnih kirurgov, bo osmislila najboljši 
program in načrt terapije za vas, ki najpogosteje vključuje tudi kombinacije zdravljenj za telo, za katere smo se prepričali, da 
prinašajo najboljše rezultate.

Na svetovanju upoštevamo vaše potrebe, želje in trenutno situacijo, potem pa opredelimo najboljšo kombinacijo zdravljenj,               
s katero lahko dosežemo želeno. Personalizirano svetovanje je izjemna priložnost, kjer se lahko pogovorite z našimi
strokovnjaki in dobite vse odgovore, ki vas zanimajo. 
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Zerona hladni laser
Med Contour Multipower ultrazvočno terapijo
Venus Legacy multipolarno radiofrekvenco

•
•
•

Nekirurške alternative



Zerona hladni laser

O D O B R E N O

Kakšno je zdravljenje?

Kaj je in kako deluje?

Med zdravljenjem medicinski kozmetolog nastavlja laserske diode na področja, 
ki se zdravijo. Zdravljenje traja do ene ure, vključuje pa 30 minut dela z laserjem 
in 30 minut limfne drenaže. Po glavnem zdravljenju se izvaja limfna drenaža, s
katero se dosežeta ravnovesje tekočin v organizmu in boljše splošno stanje. 
Preko limfne drenaže bomo telo spodbudili, da se hitreje prečisti in tako bomo 
zagotovili najboljše rezultate.

Zerona je prvi neinvazivni laser za oblikovanje telesa, ki odstranjuje trdoživo 
maščobno tkivo in zmanjšuje obseg zdravljenega področja brez negativnih 
neželenih učinkov. Številne klinične raziskave so dokazale učinkovitost
Zerona laserja na oblikovanje telesa in je edino zdravljenje, ki ima FDA odobritev 
za zmanjšanje maščobnih celic ter celulita.

Zerona je hitra rešitev, kar pomeni, da v samo parih tednih lahko vskočite v manjšo 
konfekcijsko številko. Zdravljenje deluje na način, da hladni laserski žarek ustvarja 
poro na maščobni celici, skozi katero se njena vsebina izloča, ki pa se potem iz 
telesa izloča po naravni poti skozi limfo in sečni sistem brez negativnega vpliva na 
ravni holesterola ter trigliceridov.



Kaj je in kako deluje?
Med Contour Multipower zdravljenje je kombinacija ultrazvočne terapije, vakuum 
masaže in limfne drenaže ter je popolno za odstranjevanje neenakosti  povzročenih 
s trdoživim celulitom, za kar ima tudi FDA odobritev. Med Contour Multipower ima 
dve ultrazvočni glavi, vakuum in aplikator za odpiranje limfnih vozlov ter limfno 
drenažo. Zahvaljujoč svoji posebni tehnologiji dosega veliko večjo globino
zdravljenja in prodiranja ter omogoča najvišjo stopnjo varnosti za naše kliente.

Lokalno se deluje na maščobne celice, kar omogoča ohranjanje tkiva okoli, v 
globini pa ustvarjamo majhne mehurčke, ki zaradi faze kompresije in
dekompresije implodirajo ter na ta način poškodujejo maščobno celico. Maščoba, 
ki prihaja v medcelično tekočino, se iz telesa izloča preko limfe, urina in potenja. 
Etapi segrevanja sledi limfna drenaža, s pomočjo katere telesu dodatno
pomagamo, da odstrani sproščeno maščobo.

Med Contour Multipower ultrazvočna 
terapija

O D O B R E N O

Kakšno je zdravljenje?
Zdravljenje Med Contour Multipower se začne z odpiranjem limfnih vozlov. Ko se 
spodbudi delovanje limfnega sistema, se začne boj z maščobnimi celicami s
prijetno, toplo masažo, s pomočjo posebej oblikovane sonde. Zdravljenje je
neinvazivno, neboleče, učinkovito in varno. Ponuja izjemno ugodje, ki se opisuje 
kot topla globinska masaža telesa.



Kaj je in kako deluje?
Venus Legacy zdravljenje uporablja 4D tehnologijo s kombiniranjem multipolarne 
radiofrekvence, pulzirajočih elektromagnetnih polj, VariPulse in RealTime Thermal 
Feedback tehnologije. Zdravljenje je popolno za zategovanje kože, odstranjevanje 
celulita, kot tudi zmanjševanje strij.

Njegovo učinkovitost dokazujejo tako številne klinične raziskave kot tudi FDA
odobritev za odstranjevanje celulita in zategovanje kože. Zategovanje kože, 
odstranjevanje celulita in zmanjševanje maščobnih celic se doseže zahvaljujoč 
termalni reakciji, ki jo v tkivu ustvarja multipolarna radiofrekvenca, ter na ta način 
spodbuja naravno celjenje telesa, s katerim se ustvarjajo novi kolagen in nova 
vlakna elastina. Novi kolagen zateguje kožo, kar pripelje do trdnejšega videza in 
čuta, medtem ko vlakna elastina prispevajo h gibčnosti ter elastičnosti kože.

Venus Legacy multipolarna
radiofrekvenca

O D O B R E N O

Kakšno je zdravljenje?
Takoj, ko se udobno namestite na posteljo za zdravljenje, bo izvajalec na vašo 
kožo nanesel gel. Ta gel instrumentu pomaga, da drsi po površini kože.
Zdravljenje se začne z blagimi in nenehnimi gibi po površini kože. Občutek se 
lahko primerja s prijetno toplo masažo. Zdravljenja trajajo 30 do 40 minut, odvisno 
od področja, rezultate pa lahko pričakujete z napredovanjem zdravljenj.



Vaša destinacija za lepoto 



Ustanovljena leta 1995, Poliklinika Bagatin je danes vodilna poliklinika za estetsko kirurgijo, stomatologijo in dermatologijo na 
Hrvaškem. S pomočjo strokovnega in predanega medicinskega osebja se lahko pohvalimo z 20 leti tradicije ter izkušenj v 
ponujanju vrhunskih zdravstvenih in estetskih storitev svojim klientom.

Svoje dejavnosti smo razdelili na dve lokaciji. V prostorih v Green Gold Tower-ju se ponuja široka paleta estetskih zdravljenj 
za obraz in telo, s poudarkom na pomlajevanju ter oblikovanju telesa. Dermatološki oddelek vključuje preglede in zdravljenja 
ter laserska zdravljenja s celo 4 vrhunskih medicinskih laserjev, s pomočjo katerih se danes lahko odstranijo skorajda vse 
estetske problematike, od nezaželenih dlak, kapilar, gub do vseh sprememb na koži kot so madeži ali brazgotine.

V želji,da ponudimo celotno skrb za lepoto in zdravje svojih klientov, smo leta 2015 odprli tudi vrata svojega stomatološkega 
oddelka. V sklopu najbolj naprednega Dental centra v Zagrebu in okolici ponujamo široko ponudbo vrhunskih stomatoloških 
storitev in skrb za zdravje zob ter lepoto nasmeha. Poudarek naših stomatoloških storitev je na estetski stomatologiji, oralni 
kirurgiji, implantologiji in 3D diagnostiki.

V samem centru Zagreba je druga Poliklinika, ki že dvajset let ponuja storitve maksilofacialne, splošne in plastične kirurgije. 
Doktor medicine Dinko Bagatin, specialnost katerega je splošna in plastična kirurgija ter zdravnik Tomica Bagatin,
maksilofacialni kirurg, sta nadaljevala prakso svojega očeta Marija Bagatina, priznanega maksilofacialnega kirurga, in danes 
s pomočjo estetske kirurgije izboljšujeta kakovost življenja osebam, ki to potrebujejo. Poleg zdravnikov Bagatin je v ekipi 
tudi priznana specialistka anesteziologije, prof.dr.sc. Katarina Šakić, ki pa ima naslov enega izmed vodilnih anesteziologov 
in reanimatorjev v regiji.

Najpomembnejše za nas je zadovoljstvo klientov, končni cilj Poliklinike pa je cenjenim klientom ponuditi trajno negovanje in 
vrhunske storitve, usmerjene na rezultate z učinkovitostjo brez konkurence. 

Visokospecializirana poliklinika za estetsko kirurgijo, stomatologijo 
in dermatologijo



Dr. Dinko Bagatin se največ ukvarja z estetsko in
rekonstruktivno kirurgijo ter mu je cilj pacientom omogočiti 
najboljši možni videz in boljše življenje s pomočjo
kirurgije. Dr. Bagatin si je naslov doktorja medicine prislužil 
na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Pripravništvo je opravil 
v Klinični bolnišnici »Merkur«, specializacijo iz splošne in 
plastične kirurgije pa na Kliniki za kirurgijo v Kliničnem centru 
»Rebro«.

V Polikliniki Bagatin dela od njenega odprtja leta 2000. 
Je aktivni član Hrvaškega združenja za plastično,
rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo ter je licenciran s strani 
Hrvaške zdravniške zbornice.

Je tudi član Hrvaškega kirurškega združenja. Aktivno
sodeluje na številnih mednarodnih kongresih in tečajih na 
Dunaju, v Glasgowu, Frankfurtu, Istanbulu, Chicagu, Atlanti 
ter Bangkoku in številnih drugih. Na Fakulteti McGill v
Montrealu je dokončal najvišjo raven angleškega jezika. 

Specialist splošne, subspecialist iz plastične,
rekonstruktivne in estetske kirurgije

Dinko Bagatin, dr. med. 



Vodnik za operacijo povečanja 
dojk

Vodnik za zobne implantate

POLIKLINIKA BAGATIN
+385 1 46 10 225

DONJI GRAD - CENTAR
Kneza Višeslava 14/2

10000 Zagreb

www.poliklinikabagatin.hr
info@poliklinikabagatin.hr

Ta dokument skupaj s fotografijami, ki jih le-ta vsebuje, predstavlja intelektualno lastnino Poliklinike Bagatin in je kot tak zaščiten z zakonom, ali se 
uporablja v skladu z odobritvami nosilca avtorskih pravic ter nosilca pravic na žigih in/ali dizajnu kot tudi v skladu z drugimi potrebnimi odobritvami. 
Sledeč navedenem, na isti dokument kot tudi fotografije, ki jih le-ta vsebuje, se uporabljajo odredbe Splošnih pogojev uporabe spletne strani
Poliklinike Bagatin, s katerim je predpisana zaščita intelektualne lastnine.

Vsi drugi vodniki klinika Bagatin

http://www.poliklinikabagatin.hr/slo/vodnik-za-zobne-implantate
http://www.poliklinikabagatin.hr/slo/vodnik-za-povecanje-prsi


www.poliklinikabagatin.hr


