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Резюме

Силует софт е нов метод за по-
дмладяване на лицето. Методът 
се състой в имплантиране на 

конци, които са изградени от поли-
млечна киселина, като върху конци-
те са разположени конуси, които са с 
насоченост бидирекционално (в две 
противоположни насоки). Конците са 
напълно резорбируеми и след изтича-
не на 1 година може да се счита, че се 
разграждат от организма. 
Материал и метод
Представяме 1 случай при пациентка 
на 45 г. с мезотерапия при който се 
комбинира метода за middle facelift с 
мезотерапия, при които  получихме  
отличен естетичен резултат. Паци-
ентката бе проследена за период от 2 
години без каквито и да било оплак-
вания от страна на направените про-
цедури. 
Хирургична техника
Предварителната хирургична мар-
кировка включва маркирането на 2 
взаймно притягащи се области, тъй 
като конусчетата разположени върху 
конците са с две различни направле-
ния. Едно срещу друго и след като се 

разположат в кожното ламбо създа-
ват тъканна срещуположна тяга. Хи-
рургичната процедура е проста за из-
пълнение, безопастна и ефективна. В 
нашият случай е ориентирано за подо-
бряване на района около назолабиал-
ните гънки, като хирургичните точки 
бяха насочени нагоре и назад в лице-
то. 

Коментар
Методът   е приложим и при млади 
жени, които са във фаза първа и вто-
ра степен на мелоптоза. Силует софт 
е много проста процедура и бърз ме-
тод, който не налага хирургично от-
препариране на тъканите, с което  се 
избягват усложненията на хирургията 
въобще. За постигане на максимален 
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резултат методът може да се комбини-
ра с други минимално и неинвазивни 
методики за подмладяване на лице-
то, като  блефаропластика дермални 
филъри и мезотерапия. Ние считаме 
че методът не е подходящ заедно с бо-
токс.
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