TRICHOLOGIE
Účinné řešení kvality vlasů

speciální péče o vlasy

V dnešní době si stále více uvědomujeme svůj zevnějšek. Kvalita
a kvantita vlasů ovlivňuje výsledný vzhled každého člověka a u velké
části populace značně přispívá k dodání pocitu atraktivity, zvyšuje
sebevědomí, ovlivňuje profesionalitu a úspěch. Stav vlasů a účes
proto nabývá na významu. Řídnutí vlasů a jejich následná ztráta,
různé anomálie (lupy, nadměrné maštění atd.) vyvolávají jak u žen,
tak u mužů značně nepříjemný stav, který je nutí neustále problém
řešit a hledat pomoc.
Co je to trichologie?
Trichologie je speciální vědní obor zabývající se problémy s vlasy,
vzniklý propojením a využíváním znalostí v oborech dermatologie,
patologické anatomie, biologie a kosmetiky. Měla by poskytnout
klientovi – pacientovi odpovědi na otázku, jak správně udržovat a
dle možnosti i zlepšovat kvalitu vlasů a vlasové pokožky. Dále by
měly výsledky trichologického vyšetření (tzv. trichogram) napomoci
odhalit stádia poškození vlasů a pomoci určit, kdo je a není vhodným
kandidátem na případnou transplantaci. Což je z hlediska klienta
velice důležité i ekonomicky. Dermatolog – tricholog rozpoznává
vady a anomálie vlasů včetně vlasové pokožky a navrhuje pak účinný
postup ke zlepšení stavu. Pomůže vám ve chvíli, kdy si nevíte rady
ani vy, ani váš kadeřník.
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speciální péče o vlasy
Co od nás můžete očekávat?
Na našem pracovišti je každému klientovi věnována
individuální péče. Při první návštěvě vás nejdříve čeká
odborná lékařská konzultace s rozborem stávajícího stavu.
Je třeba zjistit, co vás trápí. Kvalita vašich vlasů je totiž
ovlivňována nejen tím, jak se o ně staráte, ale i řadou
dalších faktorů, např. genetickou výbavou, výživou, stresem,
hormonálními změnami, užíváním léků, špatně zvolenými
postupy při úpravě vlasů mechanickou, tak i chemickou
cestou. Aby byla vaše diagnóza co nejpřesnější, v druhé části
vyšetření specialista – tricholog provede odborné vyšetření
za pomoci speciální kamery a programu Trichoscience.
Vyšetření zahrnuje:
• celkové zhodnocení stavu vlasů, vlasových stvolů a
pokožky hlavy
• výpočet hustoty vlasů v záhlaví / okcipitální oblasti /
(androgen independentní) a přední a horní části hlavy /
parietální oblasti / (androgen dependentní)
• měření vlasových průměrů a vyhodnocení procentuálního
zastoupení velusových, intermediálních a terminálních
vlasů
• analýza zastoupení vlasů v jednotlivých růstových fázích
(fototrichogram)
• rozpoznání přítomnosti anomálních typů vlasů (dystrofické,
kadaverózní...)
• zjištění rychlosti růstu a denní ztráty vlasů (trichometrie)
• určení procentuálního zastoupení folikulárních jednotek
podle počtu vlasů
• určení typu alopecie a příčiny zvýšeného vypadávání
vlasů
To vše trvá asi 60–70 minut (konzultace + odborné vyšetření). Klient – pacient dostane do několika dní písemně
zpracovaný rozbor a výsledky vyšetření. Pokud je to potřebné
samozřejmě i s návrhem léčby – opatření. Po určené době,
obvykle 4 měsíce, klient přichází na kontrolu. Provádí se
znovu analýza vlasů a konzultuje se průběh léčby.

Trichoscience - růstové fáze vlasů

Trichoscience - měření průměru vlasů

Trichoscience - zjištění hustoty vlasů
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