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TRICHOLOGY - SAÇ
Successful Method to Promote Hair Regrowth



Saç tedavilerinde, son teknolojiye sahip en gelişmiş trombosit konsantre 

sistemi,DPG PRP dir. DPG PRP  yöntemi, kandaki platelerde doğal olarak 

bulunan büyüme  faktörlerinin kullanıldığı bir yöntemdir. Bu rejeneratif tıbbi 

yöntem saçın soğanında bulunan kök hücre prensibine dayalıdır. Kandaki 

plateletler (trombositler)  iyileştirme yenileme fonksiyonuna sahip büyüme 

faktörleri bakımından oldukça zengindir. Hastanın kanı, özel olarak tasarlanmış, 

seperator jel içeren test tüplerimize alınır, kanı bileşenlerine ayırmak için santrifüj 

işlemi yapılır ve platelet bakımından zengin plazma bileşeni elde edilir. Platelet 

bakımından zengin plazma  içerisinde yoğun olarak bulunan büyüme faktörleri, 

saç soğanındaki kök hücreleri uyarır ve yeni saç foliküllerinin oluşmasını sağlar. 

Saç dış görünüşümüzün ayrılmaz bir parçasıdır, sosyo kültürel bağlamda 

sembolik anlamları vardır; benlik saygısı, özgüven duyma, kişisel olarak 

kabul görme gibi konularla da doğrudan bağlantılıdır. Aşırı saç dökülmesi, 

saçlardaki seyrelmeler,  açılmalar ve zamanla meydana gelen kellik insanlara 

ciddî rahatsızlık vermekte, hatta birtakım psikolojik sorunlara neden 

olabilmektedir. Trikoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, saç 

dökülmesi tedavilerinde DPG PRP yönteminin oldukça başarılı ve 

kalıcı sonuçlar sunduğu kanıtlanmıştır. Akrilat bazlı jel teknolojisi ve özel 

tüpleri sayesinde 5 dakika içerisinde % 96 verimlilik ile trombositlerin 

yapıları bozunmadan etkin bir şekilde konsantre edilmesine imkan sunar. 

DPG PRP; Batroksobin + Kalsiyum Klorür + Biyotin takviyeli özel kitleri 

ile kısa sürede mükemmel tedavi sonuçları sunar. 

DPG PRP yöntemi rejeneratif tıpta devrim niteliğinde bir yöntemdir. 

Androjenik alopesinin her aşamasında oldukça etkili olduğu klinik çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Bu yöntem hem kadınlar, hem erkekler için uygundur.



geliştirir

2. ay itibariyle optimum düzeye 

ulaşır ve iyileşme etkisi 6. aya kadar 

davam eder.

DPG PRP Tedavisi,

hücrelerini uyarır

Saç dökülmelerini durdurmayı ve 

yeni saçları çıkarmayı hedefleyen, saç 

foliküllerini besleyen ve  yenilerinin 

oluşmasını sağlayan biyolojik bir 

yöntemdir.

- Folikül kök hücrelerini ve cilt kök 

- Doğal doku rejenerasyonunu 

uyararak, ekstraselüler matriksi 

aktive eder.

dökülmelerinin azalması/durması, 

ince ve cansız saçların daha 

sağlıklı, güçlü  ve parlak bir yapıya 

kavuşması ve yeni saçların çıkması 

gibi sonuçlar ilk seanstan 2 hafta 

sonra gözlemlenmeye başlar; 

- Saç föliküllerinde vasküler oranı 

- Metabolik ve hormonal sistemin 

doğal dengesini destekler.

DPG PRP yöntemi;  trikoloji alanında 

uzman hekimler tarafından, önerilen 

protokol  dikkate alınarak 

uygulandığında; saç 

Trombositler, (Plateletler) dokuda iyileşme ve 

rejuvenasyon sürecinden sorumlu büyüme faktörlerini 

içeren kan bileşenleridir. Yapıları bozunmadan konsantre 

hale getirilerek dokuya enjekte edilmekte ve otolog 

selüler rejuvenasyon etki sağlanmaktadır.



DPG PRP yöntemi, saç ekimi yapılan kişilere de uygulanabilir; hatta saç 

soğanının daha hızlı ve daha iyi köklenmesini sağlar.

DPG PRP uygulaması 20-30 dakika sürer, cerrahi ekipman kullanımı 

gerektirmez, oldukça basit bir şekilde uygulanır. Kanama ve karaciğer 

fonksiyon bozukluğu gibi rahatsızlıklar var ise öncesinde bir muayene ve kan 

sayımı mutlaka önerilir. Hastanın kanı PRP tüp içerisine alınır. 5 dakikalık bir 

santrifüj işlemi ile kan bileşenlerine ayrılır. Platelet bakımından zengin 

plazma (büyüme faktörleri bakımından zengin)  kısmı enjektöre alınır. Daha 

sonra uygulama yapılacak alana anestezi uygulanır; daha güzel sonuç 

alabilmek adına uygulama öncesi deriye dermaroller işemi de önerilir. 

Mikrokanüller yada uygun iğneler kullanılarak,  kanın platelet bakımından 

zengin plazma kısmı, mikroenjeksiyon yöntemi ile hastaya uygulanır. Daha 

sonra bölgede kan dolaşımını hızlandırmak ve uygulamanın etkinliğini 

arttırmak adına hafif bir masaj önerilir. Uygulamanın hemen sonrasında 

hasta sosyal yaşantısına dönebilir.

Saçların yeniden çıkması ve var olan saçların kalınlaşması, ilk seanstan 1-2 ay 

sonra net olarak gözlemlenmektedir. Ancak asıl sonuç 6 ay içerisinde 

optimum düzeye ulaşmaktadır. Eğer saçlar çok ince ise, aşırı dökülme ve 

açılma var ise, 2. seans 2-3 hafta sonra önerilir. Tedavi sonrasında ise koruma 

amaçlı yılda 1 seans yapılması önerilir. Oldukça güvenilir bir yöntemdir; 

uzman hekim tarafından protokole uygun bir tedavi yapıldığında herhangi 

bir risk oluşmaz; ayrıca kendi kanınız kullanıldığı için alerji, uyumsuzluk gibi 

herhangi bir yan etki de meydana gelmez. Hastanın kanı steril PRP tüpleri ve 

steril kit ekipmanları aracılığıyla alınır, ayrıştırılır ve hastaya geri verilir. 

Uygulaması oldukça kolay, tedavi sonuçları oldukça tatmin edicidir. 

Alopesinin (saç dökülmesinin) nedenlerinin doğru teşhis edilmesi tedavi 

açısından son derece önemlidir. Başarılı tedavi ancak doğru tanı ile 

mümkündür. Saç dökülmesinin çeşitli nedenleri olabilir; beslenme 

yetersizliği, troid, yumurtalıklara bağlı rahatsızlıklar ve psikojenezik 

rahatsızlıklar vb. Bu gibi durumlarda PRP tedavisi ile kesin sonuçlar almak 

mümkün değildir, öncelikle bu rahatsızlıkların tedavisi şarttır. Foliküler 

rejenerasyon tedavisi saç dökülmelerine karşı sinerjik bir etki yapar ve saç 

köklerinin oluşmasına, güçlenmesine katkı sağlar. PRP Tedavisinin 

Mikroiğneleme ve Mezoterapi Tedavileri ile kombinasyonu daha başarılı ve 

kalıcı sonuçlar sunar.

İYİLEŞME ETKİLERİ NE ZAMAN GÖZLEMLENİR?



DPG PRP; 

gerçek anlamda 

rejuvenasyon sunan, 

üst düzeyde hasta 

memnuniyeti sağlayan 

en etkili trombosit konsantre sistemidir.

**SONUÇLAR HASTADAN HASTAYA DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.**

TEDAVİ ÖNCESİ

TEDAVİ ÖNCESİ

TEDAVİ ÖNCESİ

TEDAVİDEN 12 AY SONRA

TEDAVİDEN 6 AY SONRA

TEDAVİDEN 12 AY SONRA



DİĞER TEK KULLANIMLIK DPG PRP KİTLERİ

ESTETİK TIP ve CERRAHİ

DPG PRP KİTİ

PHLEBOLOJİ, ÜROLOJİ, OFTALMOLOJİ, DAMAR CERRAHİ,

GERİATRİ, DERMATOLOJİ, ORTAPEDİ ve SPOR HEKİMLİĞİ 

ESTETİK TIBBI, GENEL CERRAHİ, ESTETİK ve PLASTİK CERRAHİ

SMİLE LİNE PRP

DİŞ HEKİMLİĞİ ve ESTETİK 

MAKSİLA-FASİYAL CERRAHİ ve 

İMPLANTOLOJİ

w w w . e r d a g i m e d i k a l . c o m  

TRİKOLOJİ - SAÇ PRP
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ile ortak çalışma neticesinde geliştirilmiştir.


