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      ROBOTICKY ASISTOVANÁ TRANSPLANTACE VLASŮ  

    JEDINÁ NA SVĚTĚ 
  



„Dal jsem přednost robotickému systému ARTAS® před 
chirurgickou strip metodou vyříznutím.“ – Vincent, skutečný 
pacient po zákroku přístrojem ARTAS 
 
 

 
Robotický systém ARTAS®  
První a jediný systém pro 
transplantaci vlasů 
s použitím robota 
 
 
 

 
Díky robotickému systému ARTAS® se budete cítit mladší. 
Tato technologie, kterou schválil FDA (Úřad pro kontrolu 
potravin a léků v USA), pomáhá lékařům dosahovat 
trvalých, přirozeně vypadajících výsledků. A to bez bolesti 
a stehů, které jsou spojovány s tradičními transplantacemi 
vlasů, jakou je např. chirurgická transplantace metodou 
strip. 
Minimálně invazivní postup ARTAS navíc nezanechává 
na týlu lineární jizvu, takže své vlasy můžete bez 
problémů stříhat a upravovat tak, jak to máte rádi. 
 
  



 
 

 
GENETIKA 

 
STÁRNUTÍ 

 
UŽÍVÁNÍ LÉKŮ 

 
 

Proč dochází k vypadávání vlasů 
Vypadávání vlasů je běžný proces, 
který postihuje lidi všech věkových 
kategorií. Statistiky ukazují, že 
celosvětově trpí dědičnou ztrátou vlasů 
více než 1,2 miliardy mužů.1,2 Právě 
tento problém má často vliv na jejich 
sebejistotu a sebevědomí.3 

 
Pokud si všimnete, že vaše vlasová 
linie ustupuje či se ztenčuje, nebo v 
odtoku sprchy uvidíte více vlasů než 
obvykle, možná zapřemýšlíte, jak ztrátě 
vlasů trvale zabránit. 
 
Proč přicházím o vlasy? 
Ztráta vlasů je častým problémem 
mnoha mužů. Existují její doložené 
příčiny spojené s hormony, genetikou, 
stárnutím a s řadou dalších vlivů, jako 
jsou léky, fyzický nebo emoční stres, 
problémy se štítnou žlázou nebo kožní 
infekce. 
 
Plešatění může začít už v pubertálním 
věku, ale obvykle k němu dochází 
později. Obecně se předpokládá, že 
pleš dědečka z matčiny strany je 
jasným ukazatelem toho, co se stane 
vám. Geny vám však předávají matka i 
otec. A na druhou stranu, i když nikomu 
z vašich předků z obou stran vlasy 
nevypadávají, vám vypadávat mohou. 



Proč mi vlasy řídnou? 
 

Více než 95 % případů řídnutí vlasů mužského typu je přičítáno 
androgenní alopecii, známé také jako mužská plešatost. Tento 
běžný dědičný jev je důsledkem toho, že se vlasové folikuly na 
temenní a čelní straně hlavy stávají citlivými na hormon 
dihydrotestosteron (DHT).1 
 
V takovém případě se vlasy postupně ztenčují, zhoršuje se 
jejich kvalita nebo se nakonec stávají spícími (přestávají růst). 
Zdravé vlasové folikuly, které jsou rezistentní (odolné) vůči 
DHT, obvykle zůstávají po stranách a na zadní části hlavy. Ale i 
zde mohou být vlasy trvale zesláblé a jemné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DHT postupně vlasy redukuje 
Zdravé vlasy 
před působením DHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlasy nakonec přestanou růst 

  



 

Kolik vlasů můžu ztratit? 
 

Pokud trpíte ztrátou vlasů, pravděpodobně vás zajímá, jak 
bude pokračovat, jak asi budete v příštích několika letech 
vypadat a zda se budete sám sobě líbit. 
 
Mužům většinou začínají vlasy ustupovat od čela nebo od 
temene. Pak je tedy otázkou, jak velká ztráta vlasů by vás 
mohla znepokojovat a jaké léčebné postupy ji mohou zvrátit? 
 
Člověk v průměru přichází o 50 až 100 vlasů denně, což je ve 
srovnání se 100 000 vlasy na vaší hlavě zanedbatelné 
množství.4 Pokud však zjistíte, že náhle na hřebenu nebo na 
polštáři zůstává výrazné množství vlasů, může to být první 
známka plešatění. 
 

Ohodnoťte se – jak vnímáte svůj stav nyní?5 

 
 

  



 

ARTAS Robotický transplantační systém vlasů 
 
Při navrhování robotického systému ARTAS® jsme mysleli na vás, na 
pacienta. Tato nejmodernější robotická technologie byla vyvinuta ve 
spolupráci s předními světovými lékaři a výzkumníky v oblasti 
transplantace vlasů. Dali jsme si za cíl odstranit únavu, chybovost a 
časovou náročnost procesu, které jsou spojené se staršími ručními 
metodami. Navíc předcházíme jizvám a prostojům stávajících 
invazivních chirurgických technik. 
 
Při robotické transplantaci ARTAS® nejsou potřeba žádné rozsáhlé 
řezy ani stehy, což ji činí prakticky nedetekovatelnou. Očekávejte 
klinicky ověřené výsledky bez vedlejších účinků a dlouhodobé 
regenerace, které jsou běžné u starších technik.  
 

 

Robotický systém ARTAS® 

Po použití robotické procedury 
ARTAS nezůstávají žádné jizvy 

Analýza dárcovské oblasti 

systém ARTAS® vs. metoda strip 

Bez metody ARTAS zůstává 
rozsáhlá bolestivá jizva 

1 měsíc po použití  
procedury ARTAS** Před použitím 

procedury ARTAS 

ARTAS® metoda před a potom 



 

Metoda ARTAS – jak to funguje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reálné výsledky se mohou lišit 

Během konzultací bude váš lékař 
používat software ARTAS Hair Studio® k 
tomu, aby vytvořil 3D model ušitý na míru 
vašim představám. Lékař tedy nasimuluje 
výsledky zobrazující počet potřebných 
štěpů a ukáže vám optimální vzhled 
vlasové linie, který splní vaše očekávání. 
 

Váš návrh z vlasového studia ARTAS Hair 
Studio® je zadán robotovi, který pracuje pod 
neustálým dohledem lékaře. Robotický 
systém ARTAS® zajistí optimální rozložení 
lůžek, čímž předchází poškození stávajících 
zdravých vlasů. 

Systém stereoskopického vidění s vysokým 
rozlišením využívá algoritmy ARTAS 
Artificial Intelligence® k identifikaci a výběru 
nejvhodnějších vlasů pro odběr.  

Vlasy se odebírají pomocí robota, a to tak, aby 
byl zachován přirozený vzhled dárcovské 
oblasti. Pokročilá robotika zajišťuje rychlost a 
přesnost, čehož ruční techniky nemohou nikdy 
dosáhnout. 

Vaše vlastní vlasy pak budou 
transplantovány do plešatících partií. 
 

Patrný trvalý a vydatnější viditelný růst 
vlasů začíná po šesti měsících a 
průběžně pokračuje dále. 
 

12 dní po zákroku ARTAS*** 11 měsíců po zákroku ARTAS**** 



 

Jak budete vypadat po zákroku? 
 
Technologie ARTAS Hair Studio® je trojrozměrná simulace 
zachycující potenciální výsledky plánované procedury, a to na 
základě fotografií. Během konzultací vám lékař navrhne 
vlasovou linii a předvede vám různé možnosti transplantace 
tak, abyste viděli výsledky s různými počty štěpů a s možnostmi 
jejich rozmístění.

 

 
Možnosti simulace programu ARTAS Hair Studio®: vzor vlasové linie 
 

 
Simulace použití 2 600 štěpů 

 
  



 

 
Robotický odběr vlasů ARTAS  

 
Robotický odběr vlasů je jedinečný postup, který poskytuje pouze systém 
ARTAS®. Proto jiné techniky transplantace vlasů nemohou zákazníkovi 
nabídnout tak vysoce sofistikované výsledky, založené na technologickém 
pokroku. K identifikaci a výběru nejvhodnějších vlasových folikul pro odběr se 
používají algoritmy ARTAS Artificial Intelligence®, které mají za cíl zachovat 
vzhled dárcovské oblasti. Přičemž vše probíhá pod dozorem vašeho lékaře.  
 

Uživatelské rozhraní robotického odběru ARTAS® 

 
 
Klíčové výhody robotické transplantace ARTAS  

 Algoritmy ARTAS Artificial Intelligence™ se používají k identifikaci a 
výběru nejvhodnějších vlasů pro odběr. 

 Systém stereoskopického vidění s vysokým rozlišením analyzuje, 
monitoruje a sleduje odebírané vlasy šedesátkrát za sekundu. 

 Lékařská asistovaná robotická technologie poskytuje silné štěpy; 
tisící odebraný štěp je stejné kvality jako štěp první. Robot se neunaví. 

 Eliminuje se potenciál lidské chyby spojený s odběrem během 
manuálních postupů a zajišťuje konzistentní kvalitu odebraných štěpů 
během celého procesu. 

 Metoda je bezbolestná, nevytváří žádné jizvy. 
 Přesná robotika zajišťuje rychlost, přesnost a reprodukovatelnost. 
 Rychlé zotavení, abyste se mohli rychle vrátit do práce a ke 

každodenním činnostem. 
 Za minimální čas dosahuje metoda přirozených a trvalých výsledků. 

 
  



 

Vaše dárcovská oblast 

 
 
Důležité pro dokonalý výsledek je správně zvolit oblast hlavy, odkud 
budou vlasy odebrány. Tato oblast se nazývá dárcovská a určuje se na 
zadní straně hlavy a po jejích stranách, kde vlasy nejsou ovlivněny 
hormonem způsobujícím plešatost mužského typu. Jedná se o trvale 
rostoucí vlasy, které po transplantaci do plešatících míst pokračují v 
růstu stejně tak, jak rostli před transplantací. 
 
Dárcovská oblast je pro nás stejně důležitá jako oblast transplantace. 
Jiné metody transplantace zde zanechávají dlouhou jizvu nebo jakési 
záplaty, což je samozřejmě nežádoucí. Prozrazuje to, že jste 
podstoupili transplantaci vlasů. My chceme, aby váš výsledek vypadal 
nezjistitelně. Po zákroku metodou ARTAS si však vaši přátelé, rodina i 
obchodní partneři uvědomí, že vypadáte lépe, odpočatě a svěže. 
Zákrok jako takový ale nepoznají.  

 



 

Před procedurou ARTAS  1 týden po proceduře ARTAS*** 
 

 
Před procedurou ARTAS  10 dní po proceduře ARTAS** 

 

 
Před procedurou ARTAS  3 měsíce po proceduře ARTAS***** 

 

 

 
 
  



 

Vytvoření cílové oblasti ARTAS 
 
Při konzultaci obvykle zaznívá otázka: „Co se stane s vlasy, které v 
transplantované oblasti ještě rostou? Nebudou v průběhu procedury 
poškozeny?“ Dobrou zprávou je: nebudou. 
 
Spolu s vaším lékařem navrhnete vlasovou linii podle svých představ. 
Lékař ji pak přenese do systému ARTAS, který v dané oblasti vytvoří 
lůžka pro posbírané vlasy, přičemž se vyhýbá zdravým trvalým vlasům, 
a tím je ochrání. Vhodné rozmístění folikul je zároveň základem pro 
přirozený výsledný vzhled. 
Robotický systém ARTAS® identifikuje jak stávající zdravé (trvalé) 
vlasy, tak i miniaturizované (slabé vellus) vlasy. Tím zajistí nejlepší 
možné estetické výsledky. Hned jak jsou vlasy odebrány, implantují se 
do plešatících nebo řídnoucích oblastí pokožky hlavy. Váš lékař přitom 
používá technologii ARTAS Hair Studio®, aby zadal cílovou oblast 
robotu správně podle vašich požadavků. 
 
Terminální vlasy – jsou stávající zdravé a trvalé vlasy 
Vellus vlasy – jsou kratší, jemnější a dočasné vlasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vellus 
vlas 

Terminální  
vlas 

Detekce a vynechání 
stávajících zdravých 
(trvalých vlasů) 
 
 
 
Vytvoření lůžek/otvorů 



 

Martin – skutečný pacient, 
9 měsíců po transplantaci 
metodou ARTAS 

 
Personalizovaný vzor cílové 
oblasti transplantace navrhuje váš 
lékař pomocí technologie ARTAS 
Hair Studio®. Lékař zvolí hloubku, 
směr a úhly lůžek na základě 
požadovaného estetického 
výsledku. Vytvoření cílového místa 
robotem se také provádí pod 
dohledem lékaře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mám znovu naprosto úžasnou kštici a cítím se znovu sebejistě. 
S výsledkem jsem nemohl být spokojenější.“ – Martin, skutečný 
pacient ARTAS 
 
  



 

 
Vaše transplantační oblast 

 

**** 
 
Oblast transplantace je místo na vaší hlavě, kam budou transplantovány vaše 
dárcovské vlasy. Lékař vypracuje její vzor s využitím technologie ARTAS Hair 
Studio® založený na vašich očekáváních, typu vlasů a tvaru obličeje. 
Následně bude vytvořena nová linie vlasů a řídnoucí plochy budou vypadat 
plnější, hustší a rovnoměrnější. 
 
Robotický systém ARTAS® využívá pokročilé digitální zobrazování, které 
zajišťuje přesné zmapování pokožky hlavy. Dále určí kritické charakteristiky 
vlasových folikulů, podle kterých zvolí nejlepší vlasy pro odběr. Váš lékař 
bude používat k návrhu estetického vzoru ARTAS Hair Studio®, a následně 
označí pomocí ARTAS for Recipient Site Making systému cílovou oblast 
transplantace. Algoritmy ARTAS Artificial Intelligence® se používají k určení 
toho, kde vytvořit nová lůžka/otvory tak, aby se dosáhlo nejlepšího možného 
estetického výsledku. Současně tak systém chrání vaše stávající zdravé 
(trvalé) vlasy. 
 
Po několika měsících začnou vlasy po transplantaci růst na svém novém 
místě. Vaše nově transplantované vlasy, stejně jako ty ostatní, porostou 
plynule. Asi za šest měsíců zaznamenáte výrazný pokrok. V nadcházejících 
měsících budou pak vlasy v ošetřených plešatících oblastech pokračovat v 
růstu.6 
 



 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

11 MĚSÍCŮ PO PROCEDUŘE ARTAS***** PŘED PROCEDUROU ARTAS 

PŘED PROCEDUROU ARTAS 10 MĚSÍCŮ PO PROCEDUŘE 
ARTAS****** 

PŘED PROCEDUROU ARTAS 
14 MĚSÍCŮ PO PROCEDUŘE 
ARTAS**** 

PŘED PROCEDUROU ARTAS 
9 MĚSÍCŮ PO PROCEDUŘE 
ARTAS**** 



 

Doporučení před robotickou transplantací ARTAS® 
 
Následující informace vám pomohou při přípravě na zákrok a 
minimalizují znatelné stopy po transplantaci. 
 
1 Robotický systém ARTAS® je dnes jedním z nejméně invazivních 
postupů transplantace vlasů a výrazně snižuje časové prostoje běžné 
u manuálních transplantací. Nezanechává žádné stopy po stezích ani 
lineární jizvu v týlní části hlavy, takže budete po proceduře moci nosit 
jakýkoliv účes, který se vám líbí. Abyste dosáhli nejlepšího možného 
výsledku, musíte mít v den zákroku velmi krátký sestřih. Aby robotický 
systém ARTAS mohl vybrat pro transplantaci ty nejlepší vlasy, je tedy 
dobré ostříhat vlasy co nejblíže pokožce. 
 
2 Většina pacientů upřednostňuje ostříhání vlasů v několika krocích, 
nikoliv najednou v den zákroku. Přechodu si tak rodina, přátelé a 
spolupracovníci tolik nevšimnou. Mnohá pracoviště ARTAS úzce 
spolupracují s renomovanými salony a mohou vám v tomto směru 
pomoci. Doporučujeme přechodný sestřih, který si necháte upravit asi 
měsíc před zákrokem ARTAS®. V den zákroku je pak nejlepší délka 
vlasů okolo 1 milimetru. Nejjednodušším způsobem, jak se připravit na 
vhodný účes před zahájením zákroku, je zkrátit délku vlasů dvěma 
nebo třemi sestřihy (v závislosti na aktuální délce vlasů a času do 
doby, kdy má proběhnout váš zákrok ARTAS®). 
Pokud vám pracoviště ARTAS doporučí kadeřnický salón, můžete si 
být jisti, že zdejší stylista zná požadavky na účesy spojené s 
procedurou ARTAS® a ostříhá vás do doby zákroku na správnou 
délku. V den vašeho zákroku může být provedeno v ordinaci ještě 
určité dodatečné ostříhání, ale váš celkový styl bude zachován.  
 
3 U většiny pacientů vyrostou vlasy v týlní části hlavy (dárcovská 
oblast) v průběhu jednoho týdne do délky zakrývající místo odběru a 
tato oblast bude vypadat jako těsně před zákrokem. 
 
 
 
  



 

Přechodné sestřihy 
 

 
 
Začněme vaším 
původním sestřihem 
 
 
 
 

 
 
Měsíc před robotickým zákrokem 
ARTAS® zkraťte délku vlasů na 3 
milimetry. 
 
 
 
 

 
 
2–3 dny před robotickým 
zákrokem ARTAS® zkraťte 
délku vlasů na 1 milimetr 
 
 
 
 

  



 

Den vašeho robotického zákroku ARTAS® 
 
Den zákroku 
Většina robotických transplantací ARTAS® začíná ráno a končí 
odpoledne. Pro zákrok byste si měli vzít pohodlné oblečení, 
jako například rozepínací košili nebo triko se zipem vpředu, a 
na cestu domů volnější klobouk nebo kšiltovku. Někteří pacienti 
také dávají přednost tomu, aby je někdo na zákrok a po 
zákroku odvezl. I když vám lékař nabídne něco pro rozptýlení, 
můžete si případně přinést z domova něco svého. Pacienti 
během zákroku např. poslouchají hudbu nebo sledují film. 
Zeptejte se svého lékaře, jaké máte v tomto ohledu možnosti. 
 
Během zákroku 
Během procedury budete sedět. Váš lékař a jeho tým udělají 
vše, co je v jejich silách, aby vám zajistili pohodlí. Bude použito 
lokální anestetikum, budete tedy vzhůru a bdělí. Zákrok 
neprobíhá vkuse, nastanou také přestávky, takže si můžete dát 
oběd a vyřídit si osobní věci. 
 
Po zákroku 
Můžete se okamžitě vrátit domů. Váš lékař vám dá konkrétní 
pokyny týkající se regenerace a péče o vlasy po výkonu a v 
průběhu rekonvalescence, včetně toho, jak spát. Také 
dostanete seznam léků, které můžete případně užívat.  
A budete informováni o následných kontrolách. 



 

 
 
Luke, skutečný pacient po 
zákroku ARTAS
  pacient  
po proceduře ARTA 
  



 

Jak bude vypadat má dárcovská oblast po 
zákroku? 

 
Po zákroku vaše dárcovská oblast rychle zaroste a sjednotí se 
vzhledově s okolními vlasy. Vaše dárcovská místa jsou tak 
během 7 až 10 dnů po zákroku ARTAS® téměř nezjistitelná.6 

 
 
 
Dárcovská oblast – před 
zákrokem 
 
 
 

 
 

 
 
Dárcovská oblast – 1 týden 
po zákroku ARTAS 
 
 
 
 

 
 
 
Dárcovská oblast – 9 měsíců po 
zákroku ARTAS 
 
 

 
 

Skutečné výsledky se mohou lišit. 
 

  



 

Často kladené otázky 
 
Jak robotická transplantace ARTAS funguje?  
Robotický systém ARTAS je minimálně invazivní řešení obnovy vlasů, které 
využívá digitální zobrazování a přesnou robotiku k získání zdravých štěpů pro 
transplantaci. Na rozdíl od dřívějších postupů obnovy vlasů není nutné 
chirurgické odstranění pásu tkáně z týlu a bočních stran hlavy, po 
chirurgickém zákroku nezůstává žádná lineární jizva a k uzavření rány nejsou 
potřeba stehy ani chirurgické sponky. Výhodou je krátká doba zotavení a 
schopnost vrátit se k normálním aktivitám a do práce dříve. 
 
Jaká je cena robotické transplantace ARTAS? 
Náklady na léčbu budou stanoveny během konzultace s lékařem a budou 
záviset na rozsahu zákroku, který si přejete. Proberte postup s lékařem, 
jelikož vám může nabídnout různé možnosti. 
 
Je robotická transplantace ARTAS bolestivá? 
Procedura ARTAS je ambulantní výkon prováděný v ordinaci lékaře a 
vyžadující pouze lokální anestetikum. Pacient nepociťuje prakticky žádnou 
bolest. Někteří pacienti mohou po zákroku pociťovat menší nepohodlí a 
v místě výkonu se může objevit otok, který přetrvává jeden až tři dny. 
 
Jak budou moje vlasy po robotické transplantaci ARTAS vypadat? 
Robotická transplantace ARTAS zajišťuje přirozeně vypadající výsledky. Po 
zákroku můžete mít vlasy jakékoli délky a s jakýmkoli stylem účesu. 
 
V čem je robotická transplantace ARTAS jiná než „ostrůvkové štěpy“? 
Staromódní „ostrůvkové štěpy“ spočívaly v odběru velkých ploch vlasů, což 
mělo za následek nepatřičný a nepřirozený vzhled po implantaci. Při robotické 
transplantaci ARTAS se vlasy odebírají v přirozených skupinkách a poté je 
lékař transplantuje jednotlivě. Individuální transplantace vám zajistí vzhled, 
který si přejete, včetně skvělé vlasové linie a plnější vlasové oblasti. 
 
Jsou výsledky robotické transplantace ARTAS trvalé? 
Ano. Robotická procedura ARTAS používá vaše vlastní trvale rostoucí vlasy, 
většinou z týlu, a váš lékař poté implantuje tyto vlasy do řídnoucích oblastí 
pokožky hlavy. Vzhledem k tomu, že tyto vlasy nejsou citlivé na látky, které 
způsobují plešatost mužského typu, vydrží transplantované vlasy celý život. 
 
  



 

Jak dlouho trvá zotavení a zhojení? 
Doba zotavení u robotické procedury ARTAS je kratší, než u většiny 
chirurgických kosmetických procedur. Vzhledem k tomu, že při transplantaci 
ARTAS se neprovádí žádný chirurgický řez ani stehy, doba léčby je krátká a 
obvykle se po několika dnech můžete vrátit ke každodenním aktivitám. 
Někteří lékaři plánují následnou návštěvu ráno po zákroku, kdy prohlédnou 
vaši kůži na hlavě a naučí vás, jak se o nově implantované vlasy starat. 
 
Kdy mi začnou růst nové vlasy? 
Transplantované vlasy rostou přirozeně ve fázích. První nové vlasy se 
objevují přibližně tři měsíce po provedeném zákroku a ostatní vyrůstají v 
průběhu roku. Přibližně po šesti měsících zaznamenáte znatelné zlepšení a 
po celém roce uvidíte reálné výsledky. 
 
Mám si před ošetřením ostříhat vlasy? 
Ano. Ostříhání vlasů v dárcovské oblasti umožňuje robotickému systému 
ARTAS přesně vizualizovat, vyhodnotit a odebrat nejvhodnější vlasové 
folikuly. V rámci přípravy dostanete pokyny k tomu, abyste si na robotický 
zákrok ARTAS nechali vlasy zkrátit. 
 
Pozná mé okolí, že jsem podstoupil transplantaci vlasů? 
Při robotické transplantaci ARTAS je zjizvení po výkonu minimální a zákrok 
nezjistitelný. Vaše nové vlasy vyrůstají postupně, což snižuje šanci, že si lidé 
zákroku všimnou. Výsledky transplantace vlasů jsou nenápadné a přirozené. 
 
Objeví se v dárcovské oblasti viditelná jizva? 
Vzhledem k tomu, že robotický systém ARTAS neodstraňuje velké části 
pokožky hlavy vyžadující šití, ale selektivně odebírá jednotlivé vlasové 
folikuly, v dárcovské oblasti dochází k minimálnímu jizvení. Vlasy lze 
upravovat moderním krátkým sestřihem, nebo je nechat narůst i delší, podle 
toho, co se vám líbí.  
 
Jak dlouho robotická transplantace ARTAS trvá? 
ARTAS Robotická transplantace obvykle trvá čtyři až osm hodin, v závislosti 
na rozsahu zákroku, který určí lékař na základě vámi požadovaného vzhledu. 
Během výkonu se pohodlně usadíte a lékař se svým kolektivem vám budou 
během celého procesu k dispozici, aby to pro vás bylo co nejpohodlnější. 
 
  



 

Systém ARTAS společnosti Restoration Robotics je určen pro odběr 
vlasových folikulů z pokožky hlavy u mužů s diagnostikovanou 
androgenní alopecií (vypadávání vlasů u mužů), kteří mají černé nebo 
hnědé rovné vlasy. Systém ARTAS společnosti Restoration Robotics 
je určen k asistenci lékařů při identifikaci a extrakci vlasových 
folikulárních jednotek z pokožky hlavy během transplantace vlasů. 
Systém ARTAS je také indikován pro vytvoření lůžek/otvorů v cílové 
oblasti – pro následnou manuální implantaci odebraných folikulů. 
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