
 

 

ALA- JA KESKIKASVOJEN MESOLANGAT 

 

MESOLANGAT 

Mesolanka on synteettinen polymeeri (PDO – polydioksanoni) jota käytetään etenkin biolääketieteessä, sulavien 
ompeleiden materiaalina.  Langat aiheuttavat muutoksia dermiksessä, jolloin ihon fibroplastit aktivoituvat tuottamaan 
uutta kollageenia. Tämän seurauksena ihon laatu paranee, iho napakoituu, elpyy ja kiinteytyy, hennot juonteet 
tasoittuvat sekä kasvojen piirteet kohoavat maltillisesti.  

HYÖDYT 

Ei-kirurginen, turvallinen, tehdään voidepuudutuksella, välittömät ja pitkäkestoiset tulokset, kollageenituotannon 
buustaus, luonnolliset tulokset. Mesolankahoito on tehokas ja turvallinen esteettinen hoito, jonka avulla voidaan 
kohottaa kasvojen piirteitä sekä palauttaa nuorekasta kiinteyttä ja napakkuutta. Käytetään mm leukalinjan, 
marionettijuonteiden, nasolabiaalijuonteiden, poskipäiden, decolteen ja aknearpien hoitoon. 

KENELLE 

Sopivat yli 18-vuotiaille mutta parhaimman hyödyn saavat 30-65 vuotiaat. Jos iholla on kevyttä veltostumista, 
pehmentymistä, jos ihonlaatu on hyvä (ei tulehduksia eikä voimakasta arpikudosta). Ei aikaisempia leikkauksia 
kasvojen alueella 

MILLOIN HOITOA EI TEHDÄ 

Raskaus ja imetys ovat este, samoin alle 18-vuoden ikä. Jos sinulla on aktiivinen akne, Roacutan-lääkityksestä tulee 
olla 6kk tauko. Jos on aikaisemmin tehty esteettinen hoito samalle alueelle: täyteaineeseen 2-3kk väli. Mikäli sinulla 
on verenvuototaipumus tai veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys, epätasapainossa oleva perussairaus / 
autoimmuunitauti, keloiditaipumus (=arven liikakasvu) tai tartuntatauti. Jos ihosi on ohut tai vaurioitunut, suositellaan 
ensin skinbooster-hoitoa ihoa vahvistamaan. 

MITEN TOTEUTETAAN 

Iho puhdistetaan ja puudutetaan voiteella. Tämän jälkeen aseptiikasta huolehtien viedään ohuella neulalla mesolanka 
ihoon. Yleensä 10 – 20 kappaletta riittää ala- ja keskikasvoille, tarvittaessa voi laittaa enemmän. Toimenpide kestää 
noin 30 minuuttia mutta aikaa varataan enemmän puudutuksen ja jälkihoidon vuoksi. 

JÄLKIREAKTIOT 

Turvotus, punoitus, mustelmat, kihelmöinnin tai kiristyksen tunne, lievä kipuilu, kosketusarkuus 

TOIPUMISAIKA  

muutama päivä – pari viikkoa 

TULOS 

Tulokset riippuvat käytettyjen lankojen vahvuudesta ja määrästä. Ensimmäiset tulokset näkyvät yleensä heti hoidon 
jälkeen. Lopullinen tulos näkyy 2 – 3 kk hoidosta. 

KESTO 

Aktiivisesti piirteitä kohottava hoitotulos kestää noin 6 – 12 kk, mutta koska hoito lisää ihon kollageenin tuottoa ihon 
kiinteyttävä vaikutus kestää jopa 18 kk. Ylläpitohoitoa suositellaan 1 – 2 kertaa vuodessa. 

HINTA 

Bijou-mesolankahoitojen (mono- ja kierrelangat) hinnat alkaen 190e (10 lankaa) 


