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ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΠΙΛΩΝ

χημική αισθητική μέθοδος για ασφαλή, βαθμιαία, αναίμακτη και
ανώδυνη αφαίρεση σπίλων από το πρόσωπο,
κεφάλι και σώμα, κατά τον γιατρό Ντούνκιτς

Οι σπίλοι είναι ομάδες χρωματισμένων κυττάρων με τη μορφή μικρών αλλοιώσεων
του δέρματος. Μπορεί να είναι εκ γενετής ή να εμφανιστούν αργότερα στη ζωή και
ένας ενήλικας κατά μέσο όρο έχει μεταξύ μεταξύ 10 με 40 σπίλων. Έχουν διαφορετικό
σχήμα, δομή και μέγεθος, από το χρώμα του δέρματος ως το μαύρο και μπορεί να
εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα.
Οι σπίλοι είναι σημάδια αναγνώρισης, όπως χαρακτηριστικά που δίνουν στο δέρμα
έναν προσωπικό χαρακτήρα. Μερικοί είναι ελκυστικοί και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της γοητείας και του μαγνητισμού. Οι περισσότεροι σπίλοι είναι απόλυτα ακίνδυνοι.
Όμως, εάν ο σπίλος βρίσκεται στο μέρος όπου συχνά ερεθίζεται ή πληγώνεται ή
αποτελεί αισθητικό και ψυχοσωματικό πρόβλημα, πρέπει να αφαιρεθεί. Η παλαιότερη
άποψη ότι η αφαίρεση σπίλων είναι επικίνδυνη, διαψεύδεται από σύγχρονες μεθόδους
και εμπειρίες.
Ο συντάκτης της μεθόδου:
γιατρό Γκόγικο Ντούνκιτς

Στο ινστιτούτο νέας αισθητικής «Γιατρός Ντούνκιτς» έχει αναπτυχθεί μια χημική αισθητική μέθοδος για ασφαλή, βαθμιαία, αναίμακτη και ανώδυνη αφαίρεση σπίλων και άλλων
καλοηθών βλαβών του δέρματος από το πρόσωπο, κεφάλι και σώμα. Η μέθοδος έχει
κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για πατέντα και συνοδεύεται από πιστοποιητικό
στον τομέα της εναλλακτικής ιατρικής.
Ο συντάκτης της μεθόδου, ο γιατρός Γκόγικο Ντούνκιτς, Διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών,
ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές στη Σχολή Τεχνολογία και Μεταλλουργίας
στο Βελιγράδι. Η κόρη του γιατρού Ντούνκιτς, η γιατρός Νατάσα Ντούνκιτς-Τζόρτζεβιτς
είναι επίσης Διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών με επάγγελμα του χημικού και νοσοκόμα με
ολοκληρωμένη εξέταση ειδίκευσης όπως και κάτοχος πολλών διπλωμάτων στο χώρο
των φυσικών και εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας. Ο γιος του γιατρού Ντούνκιτς, ο
Αλεκσάνταρ Ντούνκιτς είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και πτυχιούχος
γιατρός της φυσικής ιατρικής.
Η μέθοδος βασίζεται σε εξής γεγονότα: 1) οι καλοήθεις βλάβες του δέρματος δεν
έχουν ρίζα, 2) η επίδραση του παρασκευάσματος είναι μη τοξική, άμεση, ακριβής, σε
βέλτιστη δόση και αποτελεσματική, 3) η επίδραση είναι διαφορική: τα υγιή κύτταρα
υπερασπίζονται και τα παραμορφωμένα καταστρέφονται, και 4) το δέρμα διαθέτει την
ικανότητα επιθηλιοποίησης και αναγέννησης.
Για να γίνει η εν λόγω θεραπεία, όλοι οι σπίλοι πρέπει να έχουν εμφανιστεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο, δεν πρέπει να είναι φλεγμονώδεις, να προκαλούν φαγούρα,
να πονούν, το δέρμα γύρω τους να μη είναι ερεθισμένο, να αιμορραγούν, να έχουν
τραυματιστεί μηχανικά ή να έχουν θεραπευτεί με κάποια άλλη μέθοδο κατά τους
τελευταίους έξι μήνες, να έχουν αλλάξει χρώμα, σχήμα, μέγεθος ή χρώση, κτλ. Η δερματοσκοπική εξέταση είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη και δεν αποτελεί επαρκή
προϋπόθεση για να γίνει η θεραπεία αποδεκτή αλλά η δεκαετής οικογενειακή εμπειρία
είναι βασικής σημασίας.
Εκτός από τους σπίλους, με αυτή την μέθοδο αφαιρούνται με επιτυχία μυρμηκιές, θηλώματα, ίνωμα, κεράτωση, ξανθώματα, κερασοειδή αιμαγγείωματα, μικρά εξογκώματα

στο λαιμό και κάτω από τις μασχάλες, κονδυλώματα, ηλιακές κηλίδες, γεροντικές κηλίδες όπως και πολλές άλλες καλοήθεις βλάβες
του δέρματος.
Η μέθοδος αποτελείται από μία ή περισσότερες θεραπείες με συνιστώμενες 60 μέρες διάλειμμα ανάμεση στις θεραπείας όταν οι
βλάβες του δέρματος αφαιρούνται σε στρώματα. Η θεραπεία εκτελείται τοποθετώντας μικρή ποσότητα ενός από τα περισσότερα
ειδικά πατενταρισμένα παρασκευάσματα, με γυάλινο σωληνάκι
(τριχοειδή σωλήνα). Με αυτό τον τρόπο, αμέσως έρχεται σε χημική
αντίδραση και σε αλλαγή χρώματος του επιφανειακού στρώματος
της βλάβης και το υγιές δέρμα γύρω από τις θεραπευμένες περιοχές
προσωρινά κοκκινίζει (ερύθημα). Η θεραπεία αισθάνεται ως ήπιο
τσούξιμο που διαρκεί μερικά λεπτά και η ερυθρότητα εξαφανίζεται
μετά από μία ώρα.
Στη συνέχεια, η θεραπευμένη περιοχή αρχίζει να σκουραίνει, μετά
από μερικές ώρες γίνεται σκούρο καφέ με εντελώς μαύρο και τις
επόμενες ημέρες μετατρέπεται σε κρούστα. Η κρούστα έχει προστατευτικό ρόλο μέχρι τον πλήρη σχηματισμό των στρωμάτων του
δέρματος κάτω από αυτήν. Μόλις ολοκληρωθεί ο σχηματισμός του
επιθηλίου, η κρούστα τα πέσει μόνη της μετά από 15 ως 30 ημέρες.
Στη θέση του σπίλου που έχει αφαιρεθεί εμφανίζεται το νέο, μαλακό, ροζ δέρμα που χρειάζεται μερικές εβδομάδες ή μήνες για να
ωριμάσει σταδιακά και να παίρνει το χρώμα και τα χαρακτηριστικά
του γύρω δέρματος.
Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τις βλάβες του
δέρματος που βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του δέρματος. Οι
σπίλοι διαμέτρου μέχρι 6 χιλιοστών συνήθως αφαιρούνται με μία
θεραπεία και μέχρι 1 εκατοστό με δύο. Ο αριθμός απαραιτήτων
θεραπειών εξαρτάται από το είδος της βλάβης του δέρματος, το
μέγεθος, τη δομή, το πορώδες όπως και τα χαρακτηριστικά και
τον τύπο του δέρματος. Το ένα τρίτο των πελατών έρχονται στη
θεραπεία μόνο μία φορά, το ένα ήμισυ των πελατών μας δύο φορές
και οι άλλοι τρεις ή περισσότερες φορές. Ο εκτιμώμενος αριθμός
των θεραπειών που απαιτούνται για την πλήρη αφαίρεση της βλάβης του δέρματος κοινοποιείται στον πελάτη πριν από την έναρξη
πρώτης θεραπείας.
Οι σπίλοι που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο δέρμα
επίσης αφαιρούνται με μεγάλη επιτυχία αλλά σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται τουλάχιστον δύο θεραπείες και η περίοδος
ανάρρωσης είναι μεγαλύτερη.
Το δέρμα του προσώπου διαφέρει δομικά από το δέρμα του σώματος · πάνω από την επιδερμίδα του υπάρχουν περισσότερα στρώματα του νεκρού δέρματος, επομένως η εν λόγω μέθοδος εύκολα

εφαρμόζεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η θέση όπου κάποτε ήταν η βλάβη δεν μπορεί
να βρεθεί.
Με αυτή τη χημική αισθητική μέθοδο κατά τον γιατρό Ντούνκιτς
πολλά δημόσια πρόσωπα από από τον χώρο του αθλητισμού και
του θεάματος όπως και μεγάλος αριθμός γιατρών και εργαζομένων
στον τομέα της υγείας έχουν αφαιρέσει τους σπίλους τους.
Ακόμα και μετά από εβδομήντα χρόνια από την πρώτη εφαρμογή
αυτής της νέας μεθόδου αισθητικής, ούτε σε μια περίπτωση δεν
έχουν δημιουργηθεί εκ νέου οι βλάβες του δέρματος ή μεταγενέστερες ακούσιες συνέπειες.
Οι θεραπείες κλείνονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα, διαρκούν κατά μέσο
όρο μία ώρα και αμέσως μετά ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει στις
καθημερινές του δραστηριότητες.
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