
Zalety korzystania 
z ARTAS iX
▪ Najlepsze urządzenie dostępne 

na rynku
▪
▪
▪
▪

KLINICZNIE POTWIERDZONE EFEKTY
Zobacz rewelacyjny rezultat u pacjentów kilka miesięcy po 
zabiegu urządzeniem ARTAS iX 

LICZY SIĘ PRECYZJA
ARTAS iX stworzono przy współpracy lekarzy specjalistów  
zajmujących się transplantację włosów i naukowców. 
System ten wykorzystuje robotyzację, wspierając  żmudne 
i powtarzalne czynności lekarzy, które wymagają sporej precyzji. 
Jest to sprawdzone klinicznie efektywne rozwiązanie, 
które redukuje ryzyko błędu ludzkiego oraz zapewnia naturalny 
efekt bez widocznych szwów, znamion blizn i uszkadzania 
istniejących włosów.

REZULTATY?                       Precyzyjne, bardzo dokładne wykonanie 
transplantacji za pomocą ARTAS iX sprawia, że śladu zabiegu 
są praktycznie niewykrywalne, a pacjenci wyglądają naturalnie 
i nie cierpią na skutki uboczne oraz nie wymagają długiego 
okresu rekonwalescencji, jak to ma miejsce w przypadku  
manualnie wykonanych zabiegów.
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PRZED ZABIEGIEM ARTAS iX
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Scan me

Artas gwarantuje 
doskonałe efekty bez 

dużych i bolesnych blizn 

Poznaj referencje pacjentów
Zeskanuj kod 
lub odwiedź ARTAS.com/clinical-results

 

Działanie ARTAS iX 

Precyzyjna i delikatna selekcja

Wytypowanie 
miejsca selekcji 

Bieżąca selekcja 

Zakończona 
selekcja

Podczas wykonywania zabiegu za pomocą ARTAS iX lekarz korzysta 
z systemu selekcji mieszków włosowych, który pobiera je tysiące razy, 
precyzyjnie i delikatnie osadzając w miejscu docelowym. 
System stereoskopowy ARTAS iX dzięki wysokiej rozdzielczości, 
wybiera do przeszczepu najlepsze zespoły mieszków włosowych.
Robotyzacja czynności zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego, oferując 
wysokiej jakości obraz i precyzyjne wykonanie zabiegu.

Przygotowanie miejsca i jednoczesna implantacja
System ARTAS iX precyzyjnie określa miejsca docelowej implantacji, 
wszczepia pobrane grafty, chroniąc jednocześnie istniejące włosy 
przed uszkodzeniem.
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Bez podłużnych blizn

Trwałe i naturalne efekty

Ograniczenie ból do minimum

Szybkie gojenie

Inne metody pozostawiają 
podłużne blizny
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