
Bioabsorbowalne  
Nici  
Armirujące  
do zabiegów odmładzających 
twarzy i ciała





Aptos Excellence to rewolucyjna metoda 
armirowania  twarzy i ciała za pomocą 
bioabsorbowalnych nici caprolac

Nici Caprolac wchłaniają się w ciągu 360 dni.  
Jednym ze składników nici jest kwas polimlekowy (L-lactic),  
który dodatkowo wywołuje efekt odmładzający, aktywując 
naturalną rewitalizację skóry i spowalniając procesy starzenia.

Metody odmładzania Aptos zostały wynalezione 16 lat temu 
i do dzisiejszego dnia są systematycznie rozwijane, oferując 
szeroką paletę możliwości korygowania ptoz -  opadających 
tkanek miękkich, przywracając ich pierwotne położenie. 
Obszary z cienką skórą lub cienką warstwą tkanki tłuszczowej 
wymagają bardziej delikatnego i ostrożnego opracowywania.

Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu w implantowaniu 
nici i zgromadzonej wiedzy podczas przeprowadzonych badań 
naukowych nad technologią  Aptos, mogliśmy opracować 
absolutnie rewelacyjny produkt do armirowania twarzy,  
ciała oraz delikatnych obszarów – Aptos Excellence. 



Innowacyjność
Udoskonaliliśmy strukturę 
nici modyfikując grubość 
mikrowypustów, ich 
rozmieszczenie wzdłuż nici 
oraz kąt mocowania. Te 
zmiany uczyniły nici mocnymi, 
a ich aplikację bardziej 
efektywną. Dodatkowo 
stworzyliśmy nowy rodzaj nici 
z węzełkami, przeznaczony 
do armirowania obszarów 
twarzy i ciała z bardzo 
delikatną i cienką skórą, 
gdzie tkanka tłuszczowa jest 
niewystarczająca. 
 

 

 

Natychmiastowy 
rezultat
Efekty są widoczne 
natychmiast po zabiegu. Skóra 
staje się bardziej elastyczna  
i gładka. Z biegiem czasu efekt 
postępuje i utrzymuje się 
do 2 lat*, z krótszym czasem 
rekonwalescencji**. 
 

 

 

Minimalna 
ingerencja 
Po raz pierwszy 
traumatyczność zabiegu 
została ograniczona do 
minimum; korekcja całej twarzy 
może być przeprowadzona 
poprzez 1 punkt (wkłucia), 
który nie pozostawia żadnych 
śladów na skórze. Minikaniule 
z bezurazowym końcem, 
opracowane specjalnie na 
potrzeby serii nici Excellence, 
przenikają przez tkanki bez ich 
uszkadzania.
Dłuższe 15 cm nici pozwalają 
wprowadzić igłę na granicy 
linii włosów, co czyni miejsca 
wkłucia niewidocznymi  
bezpośrednio po zabiegu.  

* Może się różnić zależnie od indywidualnych 
predyspozycji pacjenta oraz stylu życia.

** W porównaniu do innych technik Aptos.



Skuteczność
Osiągnięty efekt wizualny 
zabiegu może być 
porównywalny z tradycyjną 
interwencją chirurgiczną, ale 
technika zabiegowa jest tak 
prosta jak technika iniekcji  
w medycynie estetycznej. 
Ponadto jest niezwykle 
ekonomiczna, gdyż jedno 
opakowanie nici Excellence 
Visage pozwala optymalnie 
opracować całe policzki obu 
stron twarzy (łącznie 20 linii). 
 

 

Racjonalizacja
Metody Aptos są 
przeznaczone zarówno 
dla kobiet jak i mężczyzn, 
przyzwyczajonych do 
aktywnego trybu życia, 
nieakceptujących długiego 
okresu rekonwalescencji  
po zabiegu odmładzającym.
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Obszary zabiegowe:

1. brwi
2. obszar kości jarzmowej
3. żuchwa (chomiki)
4. szyja 



Visage to prekursor  mało inwazyjnych zabiegów 
medycyny estetycznej. Wprowadzane za pomocą 
kaniul nici są wyposażone w specjalne, nowe typy 
wypustów, które są mocowane naprzeciw siebie, 
tworząc spiralę wokół nici. Każdy pojedynczy 
wypust jest skierowany w odwrotnym kierunku  
do poprzedniego, co pozwala na mocne osadzenie  
w hipodermie, grupując tkankę w każdej mikro 
sekcji nici. Dłuższe 15 cm nici pozwalają korygować 
wszystkie obszary twarzy, a odpowiednio 
dostosowana technika implantacji i prawidłowo 
wyznaczone wektory, pozwalają skutecznie 
walczyć nawet z tak newralgicznymi objawami 
starzenia jak np. „chomiki”. Punkt wkłucia możemy 
wykonać bądź w niewidocznym miejscu na granicy 
linii włosów, bądź na przedłużeniu linii oka. 

Każdy komplet tj. kaniula wraz ze znajdującą 
się wewnątrz 15 cm nicią z nowym typem 
mikrowypustów, wystarcza na 2 podskórne 
przejścia (linie), a co za tym idzie całe opakowanie 
pozwala łącznie zaimplantować nici w 10 liniach  
po obu stronach twarzy.

Opakowanie zawiera:
Kaniula 0,9 x 150 mm z nicią 
caprolac z mikrowypustami 
EP3 – USP 2/0 x 150 mm każda  
(10 kompletów)
Igła 1,2 x 40 mm

Bioabsorbowalne nici  
z mikrowypustami
do odmładzania



Elegance to niechirurgiczny zabieg twarzy lub 
ciała typu Light Lift (z tradycyjnie ułożonymi 
mikrowypustami), wykonywany w celu korekty 
zmian, będących skutkiem efektów starzenia. Ta 
technika jako pierwsza spośród metod Aptos 
pozwalała na armirowanie tkanki miękkiej.

Bioabsorbowalna nić z mikrowypustami jest 
implantowana podskórnie w tkance miękkiej 
poprzez minimalną ilość punktów wkłucia, 
przez specjalną igłę prowadnicę, a następnie 
wyprowadzana we właściwym punkcie.

Ilość implantowanych nici i schemat implantacji  
jest indywidualnie dobierany przez lekarza  
w zależności od wskazań skóry pacjenta  
w obszarze zabiegowym.

Bioabsorbowalne nici z 
mikrowypustami 
do armirowania tkanki 
miękkiej

Opakowanie zawiera:
Nić caprolac z tradycyjnymi 
mikrowypustami (bez igły) USP 
2/0 x 120 mm  
(7 sztuk)
Opcjonalnie należy dokupić igłę 
– prowadnicę (1 pacjent =  
1 szt. igły)
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Obszary zabiegowe:

1. twarz
2. szyja
3. brzuch
4. wewnętrzna strona ud
5. wewnętrzna strona 

ramion
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Obszary zabiegowe:

1. okolice oczu
2. okolice ust
3. podbródek
4. szyja
5. dekolt



Nowy  typ nici jest cieńszy niż tradycyjne nici 
Aptos i ma szczególną formę na  kształ t węzełków 
zamiast mikrowypustów. Te specjalne węzełki 
zabezpieczają nić przed przesuwaniem, mocując ją 
w tkance miękkiej.

Metoda ta jest  wskazana do korekcji zmian 
wywołanych na skutek wieku szczególnie w 
delikatnym obszarze oczu, ust, szyi i dekoltu, ale 
także może być z powodzeniem stosowana w 
dowolnym obszarze zabiegowym ciała.

Nici Contour stymulują fibroblasty do produkcji 
kolagenu (neokolageneza) oraz procesu 
powstawania nowych naczyń (neoangiogeneza), 
a także tworzą tkanki włókniste dodatkowo 
mocujące skórę we właściwym położeniu.

Bioabsorbowalne nici z 
węzełkami
do odmładzania

Opakowanie zawiera:
Kaniula 1,0  x 150 mm z nicią cap-
rolac z węzełkami EP3 – USP 5/0 
x 150 mm każda (10 kompletów)
Igła 1,2 x 40 mm



Nić ta jest specjalnie zaprojektowana z myślą  
o odmładzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
struktury skóry oraz tkanki podskórnej. 

Aplikacja długiej – 20 cm nici z mikrowypustami 
pozwala na przestrzenne armirowanie (tworząc 
rodzaj utkanej sieci)  obszarów wiotkiej skóry, gdzie 
profilaktyka przeciwko  opadaniu tkanek miękkich  
i skóry – antiptosis – jest szczególnie wskazana.

Zastosowanie nici Aptos Excellence Body 
wzmacnia tkanki, czyni je bardziej elastycznymi  
i gładkimi, poprawiając ich jakość, co jest 
szczególnie zalecane przy skórach grubych  
lub obszarach zajętych cellulitem.

Bioabsorbowalne nici  
z mikrowypustami
do odmładzania

Opakowanie zawiera:
Kaniula 1,0 x 200 mm z nicią 
caprolac z mikrowypustami 
EP3 – USP 4/0 x 200 mm każda 
(10 kompletów)
Igła 1,2 x 40 mm
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Obszary zabiegowe:

1. wewnętrzna strona ud
2. wewnętrzna strona ramion
3. brzuch
4. biust
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 Aptos

Excellence 
Training 
Pack

Technika implantacji nici Excellence jest bardzo 
prosta. Można ją poznać na specjalistycznym kursie 
organizowanym przez dystrybutora nici Aptos w 
Polsce. Lekarze, którzy posiadają certyfikaty Aptos i 
Light Lift mogą z łatwością doszkolić się korzystając z  
Zestawu Treningowego Excellence.

Kupując wraz z Zestawem Treningowym  dowolny 
produkt z linii Excellence otrzymujecie Państwo 
pakiet materiałów szkoleniowych zawierających: 
film instruktażowy, protokół zabiegowy, zestaw 
niesterylnych kaniul z nićmi, model głowy z pianki 
do próbnych implantacji, certyfikat uprawniający 
do przeprowadzania zabiegów i dokonywania    
zakupów  produktów z linii Excellence u wyłącznego 
dystrybutora na terenie Polski. 

W celu zdobycia wiedzy na temat stosowania  
chirurgicznych technik nici Aptos bądź technik Light 
Lift z zakresu medycyny estetycznej  niezbędne jest 
specjalistyczne szkolenie regularnie organizowane przez 
wyłącznego dystrybutora w Polsce firmę Aesthetic 
Concept. Gośćmi specjalnymi będą twórcy techniki 
implantacji nici chirurgicznymi Aptos – Antiptosis  
w osobie M. Sulamanidze, G. Sulamanidze bądź  
K. Sulamanidze – czynni chirurdzy plastycy.

W przypadku pytań lub zainteresowania dowolnym 
typem szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu: +48 668 040 694 bądź mailem:  
biuro@aptospolska.pl lub biuro@aestheticconcept.pl

Wszystkie produkty i techniki implantacji są 
opatentowane i certyfikowane w Europie  
(patent # 1075843, patent # 202 21 118.5)

Opakowanie:
1. Aptos model.
2. Niesterylne próbki.
3. Produkt z linii Excellence.
4. Płyta szkoleniowa DVD.
5. Protokół zabiegowy.
6. Sterylne instrumenty.
7. Certyfikat Excellence.





AESTHETIC CONCEPT 
Wyłączny Przedstawiciel APTOS w Polsce

+48 668 040 694
biuro@aestheticconcept.pl
www.aestheticconcept.pl


