
Отопластика (пластика ушей) – востребованная медицинская процедура для
коррекции ушных раковин. Если вы не довольны формой или размером ушей,
чувствуете дискомфорт и даже испытываете комплекс – вам поможет коррекция ушных
раковин. Это безопасная, малоболезненная и быстрая операция проводится
пластическими хирургами с целью создать привлекательную форму ушей или
устранить дефекты в их развитии или после травм.

Что такое отопластика ушей
Кого-то природа наградила оттопыренными ушами, а кто-то пострадал в результате
аварии или несчастного случая. Оба недостатка легко устраняет пластическая
операция на уши. Это оперативное вмешательство с целью коррекции имеющейся
формы ушной раковины.

Первые упоминания подобных манипуляция в Индии датируются 5 веком до н.э. Уже
тогда это была популярная процедура. С тех пор она значительно
усовершенствовалась, а ее популярность выросла в разы.

В современной медицине существует несколько методов, чтобы убрать лопоухость и
другие эстетические несовершенства. В Медицинском Клубе Грейс пластические
хирурги пользуются всеми современными методиками для проведения эстетической и
реконструктивной отопластики.

Кому нужна коррекция ушных раковин
Вмешательство пластического хирурга оправдано тогда, когда пациент испытывает
дискомфорт от своего внешнего вида. Убрать оттопыренность ушей и другие видимые
дефекты бывает необходимо в случае:

● врожденной лопоухости;
● неправильного месторасположения ушей из-за генетических отклонений;
● при некрасивой форме или врожденных дефектах ушных раковин;
● после травм и аварий.

Также отопластика ушей показана при чрезмерном выпячивании хрящевой ткани,
непропорционально больших мочках, недоразвитости противозавитка. Во всех случаях
помогает отопластика уха для придания ему эстетической привлекательности.

Виды отопластики
В зависимости от решаемых задач отопластика бывает двух видов:

● эстетическая;
● реконструктивная.



Эстетическая коррекция ушной раковины устраняет косметические дефекты. С ее
помощью можно убрать оттопыренность ушей, уменьшить размер раковины,
ликвидировать асимметрию. Ее проводят с целью приблизиться к эстетическому
идеалу, т.е. придать ушам более красивый вид.

Реконструктивная отопластика устраняет сложные дефекты, появившиеся после
травмы или в результате недоразвитости. Ее выполняют по медицинским показаниям
при многих патологиях. Такие операции требуют специальных методов и могут
выполняться в несколько этапов.

Способы выполнения отопластики
С момента первой коррекции ушей методы ее проведения значительно изменились.
Традиционная хирургическая (скальпельная) отопластика – классика пластической
хирургии. Она не уступает своих позиций и не теряет актуальности. Несмотря на
долгую реабилитацию, хирургическая отопластика остается очень востребованной
среди наших клиентов.

В медицинском клубе Грейс наравне с традиционной активно практикуется лазерная
отопластика – современный метод устранения дефектов с малым реабилитационным
периодом и слабой травматичностью. Лазерный луч размягчает хрящевую ткань,
которая легко и срезается точными манипуляциями без потери крови. В результате
значительно сокращается срок реабилитации и общий дискомфорт после операции.

Отопластика в Медицинском Клубе Grace
Пластическую операцию на уши в Киеве в Медицинском Клубе Грейс выполняют
хирурги с большим опытом и по европейским стандартам. Специально для клиентов
нашего клуба:

● комплексное обследование и консультации специалистов для выбора
оптимального метода лечения;

● современное оборудование для диагностики и оперативного вмешательства;
● квалифицированные врачи и медицинский персонал;
● комфортабельные палаты уровня 5 звездочного отеля;
● консьерж сервис.

Отопластика внесет гармонию в вашу внешность и жизнь.



Отопластика (пластика вух) – популярна медична процедура для корекції вушних
раковин. Якщо ви не задоволені формою або розміром вух, відчуваєте дискомфорт і
навіть комплекс – вам допоможе корекція вушних раковин. Ця безпечна, не болюча та
швидка операція проводиться пластичними хірургами з метою створити привабливу
форму вух або усунути дефекти в їх розвитку або після травм.

Що таке отопластика вух

Когось природа нагородила відстовбурченими вухами, а хтось постраждав в результаті
аварії або нещасного випадку. Обидва недоліки легко усуває пластична операція на
вуха. Це оперативне втручання з метою корекції наявної форми вушної раковини.

Перші згадки подібних маніпуляція в Індії датуються 5 століттям до н.е. Уже тоді це
була популярна процедура. З тих пір вона значно вдосконалилася, а її популярність
зросла в рази.

У сучасній медицині існує кілька методів, щоб прибрати клаповухість й інші естетичні
недосконалості. У Медичному Клубі Грейс пластичні хірурги користуються всіма
сучасними методиками для проведення естетичної та реконструктивної отопластики.

Кому потрібна корекція вушних раковин

Втручання пластичного хірурга виправдано тоді, коли пацієнт відчуває дискомфорт від
власного зовнішнього вигляду. Прибрати відстовбурчення вух, а також інші видимі
дефекти буває необхідно в разі:

● вродженої капловухості;
● неправильного розташування вух через генетичні відхилення;
● при не естетичній формі або вроджених дефектах вушних раковин;
● після травм і аварій.

Також отопластика вух показана при надмірному випинанні хрящової тканини,
непропорційно великих мочках, недорозвиненості протизавитка. У всіх випадках
допомагає отопластика вуха для надання йому естетичної привабливості.

Види отопластики

Залежно від розв'язуваних завдань отопластика буває двох видів:

● естетична;
● реконструктивна.

Естетична корекція вушної раковини усуває косметичні дефекти. З її допомогою можна
прибрати відстовбурчення вух, зменшити розмір раковини, ліквідувати асиметрію. Її
проводять з метою наблизитися до естетичного ідеалу, тобто надати вухам більш
красивого вигляду.

Реконструктивна отопластика усуває складні дефекти, що з'явилися після травми або в
результаті недорозвиненості. Її виконують за медичними показаннями при багатьох



патологіях. Такі операції потребують спеціальних засобів і можуть виконуватися в
кілька етапів.

Способи виконання отопластики

З моменту першої корекції вух методи її проведення значно змінилися. Традиційна
хірургічна (скальпельна) отопластика – класика пластичної хірургії. Вона не
поступається своїми позиціями і не втрачає актуальності. Незважаючи на довгу
реабілітацію, хірургічна отопластика користується попитом серед наших клієнтів.

У медичному клубі Грейс нарівні з традиційною активно практикується лазерна
отопластика – сучасний метод усунення дефектів з малим реабілітаційним періодом і
слабкою травматичностью. Лазерний промінь розм'якшує хрящову тканину, яка легко і
зрізається точними маніпуляціями без втрати крові. В результаті суттєво скорочується
термін реабілітації та загальний дискомфорт після операції.

Отопластика в Медичному Клубі Grace

Пластичну операцію на вуха в Києві в Медичному Клубі Грейс виконують хірурги з
великим досвідом і за європейськими стандартами. Спеціально для клієнтів нашого
клубу:

● комплексне обстеження і консультації фахівців для вибору оптимального методу
лікування;

● сучасне обладнання для діагностики та оперативного втручання;
● кваліфіковані лікарі й медичний персонал;
● комфортабельні палати рівня 5 зіркового готелю;
● консьєрж сервіс.

Отопластика внесе гармонію в вашу зовнішність і життя.


