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Naturalność
Procedura zabiegowa wykonana jest bez używania produktów 
syntetycznych – jest to system w pełni autologiczny.

Objętość
Zabieg ATR pozwala na uzyskanie aż 10 ml materiału. 
Zapewnia to skuteczne opracowanie każdego obszaru. 

Bezpieczeństwo
Występuje pełna zgodność tkankowa, dzięki czemu produkt nie 
zostanie odrzucony przez nasz organizm. Produkty są w pełni 
certyfikowane oraz specjalnie zaprojektowane do wykonywania 
powyższych zabiegów. Tylko ATR INNMEDIS SYSTEMTM gwarantują 
skuteczną terapię autologicznego wypełnienia potwierdzoną
w paszporcie medycznym.



Procedura
zabiegowa

1. Pobranie materiału

2. Wirowanie

3. Opracowanie termiczne materiału

4. Chłodzenie

5. Ustalenie gęstości (alokacja do strzykawek 1 ml).

6. Zabieg



Wirowanie
krwi

Dwa systemy
wirowań:

1. C-PRP (Concentrated PRP) to procedura,
mająca na celu wzbogacić produkt w płytki oraz
usprawnić proces stymulacji tkankowej

2. Materiał białkowy ATR – po procesie
obróbki termicznej tworzy kompozyt
wypełniający

C-PRP
(do 250% koncentracji
płytkowej)

ATR – materiał bogaty w
białka, używane w celu
wypełnienia



Ustalenie
gęstości

C-PRP

ATR

Poprzez użycie kranika trójdzielnego przenosimy materiał ze strzykawek 
3 ml do strzykawek 1 ml z możliwością zmiany jego gęstości.

1 
ML

3 
ML



Gęstości
ATR

W procedurze ATR, możemy uzyskać 
trzy różne gęstości materiału:

HARD – to pierwotna otrzymywana gęstość

MEDIUM – tę gęstość uzyskujemy po kilkukrotnym
przepuszczeniu materiału przez kranik trójdzielny.

SOFT – tę gęstość możemy pozyskać, poprzez 
połączenie ATR z C-PRP

HARD SOFTMEDIUM



Przekrój poprzeczny skóry bruzdy nosowo-wargowej

Zwraca uwagę redukcja głębokości bruzdy, wzrost, a następnie delikatny spadek gęstości naskórka 

i skóry właściwej, wzrost grubości skóry właściwej

852µ

1070µ

3,12

531µ

1203µ
7,09

508µ

1195µ

5,47

ATR



Czynniki
wzrostu C-PRP

Migracja
mezenchymalnych
komórek macierzystych

Proliferacja
komórek naskórka

TGF-beta

PDGF

EGF
VEGF

FGF

Różnicowanie 
komórek
nabłonka

Angiogeneza

Proliferacja
fibroblastów

Wzrost
syntezy kolagenu

Wzrost syntezy
innych białek 
macierzy 
zewnątrzkomórkowej

Regeneracja
tkanki



Przekrój poprzeczny skóry w okolicy tzw. doliny łez, wiek: 51 lat. 

Zwraca uwagę rosnąca grubość skóry właściwej,

rosnąca grubość i gęstość naskórka i skóry właściwej, wzrost gęsto
podskórnej.

1289µ

11,63

711µ

8,49

20,11

1352µ

C-PRP



Przebieg
terapii

Rekomendowana terapia składa się z 3 zabiegów:

Zabieg rozpoczynający

1 zabieg podtrzymujący po 3 miesiącach

2 zabieg podtrzymujący po 4 miesiącach 
(od drugiego zabiegu)



Sposoby
podania

Kaniula 22-23G 50 mm

Igła 25G 25 mm

Należy pamiętać, że w ATR pozyskujemy
5-14 ml materiału. Tuż po ostudzeniu ATR
należy zaplanować gęstości produktu, jakie
umieścimy w strzykawkach 1 ml.

Możemy jedynie zmniejszyć gęstość ATR, nie
ma możliwości powrotu do pierwotnej gęstości.
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Zabieg wykonany przez Dr n med. Lidię
Majewską ESME CLINIC

Przed
zabiegiem

Po pierwszym
zabiegu



Zabieg wykonany przez Dr n med. Lidię Majewską ESME
CLINIC.
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Wypełnienie:
2 tygodnie

Stymulacja:
30 dni

Wypełnienie:
10-16 tygodni

Stymulacja:
30 dni

Po pierwszym zabieguPrzed zabiegiem

ATR HARD

ATR SOFT



Dziękujemy  
za uwagę

Certyfikowane rozwiązania dla medycyny estetycznej i regeneracyjnej, ortopedii oraz
weterynarii, zgodne z najnowszą dyrektywą o wyrobach medycznych EU MDR.

Osocze
bogatopłytkowe

Fibryny 
bogatopłytkow
e

Autologiczny
wypełniacz tkankowy

EU
Medical Device

Regulation


