
Saç ekİmİ  
FUE teknolojİ İle bİr adım 

öndesİnİz!



Saç EKİMİ NEDİR?
Günümüzde en sık karşılaşılan kozmetik sorunlardan biri de saç dökülme-

sidir. Günlük olarak 50 ile 100 saç teli arasında dökülme normaldir. Bunun  

üstündeki rakamlarda dökülme söz konusuysa bir uzmana danışılmalıdır. 

Saç dökülmesi saç lazeri, PRP gibi çeşitli saç tedavileriyle azaltılabilse ya da  

önlenebilse de yoğun dökülme yaşanmış kişilerde kalıcı çözüm olarak saç 

ekimi operasyonu gerçekleştirilmektedir.

Saç ekimi, saç dökülmesi sonucu meydana gelen seyrelme ve kellik soru-

nuna doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur. Saç ekimi operasyonuyla hastanın 

ense bölgesinden genetik olarak dökülmeye dayanıklı saç kökleri toplanarak  

kellik ya da seyrelme oluşmuş kısımlarda açılan kanallara ekilir. Saç ekim  

operasyonu lokal anestezi altında yapılan mikro cerrahi bir ameliyattır. Bu  

nedenle hastane ortamında ve anestezi doktoru eşliğinde yapılmalıdır.
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En Güncel Saç Ekİmİ Teknİğİ: 
FUE metodu
Saç ekiminde en güncel teknoloji köklerin mikro motor yardımıyla toplandığı, 

lokal anestezi altında yapılan mikro cerrahi bir işlem olan FUE (Foliküler  

Ünite Ekstraksiyonu) tekniğidir. 

FUE yönteminin özelliği saç derisinde kesi yapılmamasıdır; bu durum da  

hem operasyon esnasında hem de iyileşme sürecinde avantaj sağlar. Ayrıca 

operasyon sonrasında yara ve kesi izi kalmayacak olması da hastalar açısından 

tercih edilmesini artırır.

Hastanın uyanık olduğu ama ağrı hissetmediği bu işlemde önce donör  

sahadan maksimum sayıda greft alınır. Ardından alınan kökler özel bir PRP  

solüsyonun içinde bekletilirken köklerinin içine ekileceği kanallar açılır, son 

işlem olarak da kökler kanalların içine nakledilir ve işlem 4-5 saat içerisinde  

bitmiş olur.

Fue teknolojİ İle  

Hastane Ortamında 

Güvenlİ ve Konforlu  

Saç Ekİmİ 



PRP Yöntemİyle Saç Ekİmİ
Hastanın kendi kanının özel bazı işlemlerden geçirildikten sonra DNA  

aktivatörü ile karıştırılıp yine özel cihazlar sayesinde saçlı deriye enjekte  

edilmesi işlemidir. PRP teknolojisi saç tedavilerinde özellikle saç dökülmelerine 

karşı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra artık PRP Destekli Saç Ekimi yöntemi  

ile saç ekimi işleminde de olumlu sonuçlar vermektedir. Bu uygulamanın  

temeli, doku yenilenmesine dayanmaktadır. Uygulama materyali hastanın  

kendi kanından hazırlandığı için hiçbir yan etki riski bulumamaktadır. Yine lokal 

anestezi ile yapılan bu işlem de diğer işlemler gibi ağrısızdır. Daha uzun süreli 

bir koruma sağlar. 15 – 20 günde, bir kez olmak üzere, 4 seans ve 1 ay arayla 

2 seans, yani toplam 6 seans olarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Sonra, 

her yıl uygulama bir kaç defa, tek seans olarak tekrar edilmektedir.

Dökülen saçlar 
sİzİ üzmesİn

Fue teknolojİ İle keyfİnİz 
yerİne gelsİn



BT Terapi NEDİR?
Tek seans uygulaması ile ortalama 6-8 ay kadar saç dökülmesini kontrol 

altına almaya yardımcı olan özel bir saç mezoterapisi yöntemidir. Özellikle 

yıpranmış ve seyrek saçlara sahip olanların tercih ettiği bu yöntemin etkisi bir 

yıla kadar da devam edebilir. Mezoterapi için sık aralıklarla doktora gelemeyen 

veya yurtdışında yaşayan hastalar için ideal bir yöntemdir. Yapılan işlem Saç 

PRP’si ile aynı olmakla birlikte yapılan iğne sayısı ve kullanılan ilaç miktarı çok 

daha fazladır. İşlem sonrası etkinliğin süresini uzatmak için özel bir ilaç daha 

uygulanır. Bu sayede hastanın bir sonraki seansa gelmesi için en az 6 ay gibi 

zamanı olur. Lokal anestezi sonrası yapıldığı için ağrısız bir işlemdir.



Neden HB HAIR Clinic

 Hastane Ortamı

 Güvenli

 Konforlu

 Uzman Ekip

 Yeni Jenerasyon Saç Ekim Teknikleri

 Sedasyon yöntemiyle Lokal Anestezi

 Acısız Ağrısız

 En hızlı iyileşme Süreci

 Garantili Sonuçlar

 % 100 Doğal Görünüm

 Yüzlerce Referans

Saç ekİmİ alanında  
16 yıllık tecrübe
Saç ekimi alanında 16 yıllık tecrübemiz, ileri teknolojik cihazlar, alanında uzman 

ve üstün nitelikli kadromuz ile dünya standartlarında; kişinin ihtiyacına uygun 

çözümler ile hizmet vermekteyiz.



İLETİŞİM

Telefon:  0312 666 46 55
E-Posta:  hbhairclinic@gmail.com

Adres:   Kavaklıdere Mahallesi  

Bestekar Cd No:8  

06680 Çankaya/Ankara
Internet: www.hbsacekim.com


