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Sayın hastamız,

Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg´de
bulunan DermAllegra cilt hastalıkları
merkezinin
Uluslararası Vitiligo Merkezi
uzmanları olarak sizi saygıyla
selamlarız.

Vitiligo konseptimizin ana amacı
hastalığın sebebini araştırmak ve
sizin için özel bir tedavi planı
geliştirmektir.   

Güveninize şimdiden teşekkür eder
ve merkezimizde kendinizi iyi
hissedeceğinizi umarız.

Prof. Dr. U. Amon
Dermatolog - Alergolog

Dr. (Univ. Istanbul) R. Yaguboglu
Dermatolog - Alergolog



Merkezimizi dünyanın bir çok ülkesinden vitiligo
hastaları ziyaret etmektedir. Yılların bilgi birikimi
ve en son bilimsel gelişmelerin ışığında geniş
kapsamlı bit vitiligo konsepti geliştirdik.
Vitiligo hastalık vakaları tedavilerininin çoğunda
bu sayede gözle görülür bir başarı şansı
bulunmaktadır.

 Hastalığın sebebini araştırmak için geliştirilmiş
özel laboratuvar bulguları

 Diğer otoimün hastalıkların araştırılması
 Yiyeceklere karşı gecikmiş imün tepkili

„molecular mimicry“araştırılması
 Wood ışın testi ve dokümentasyonu
 Dijital video dokümentasyonu
 UVB 311 nm („narrow band“)

ışın tedavisi
 Excimer 308 nm lazer ve

Excimer 308 nm ışın tedavisi
 Antioksidatif gıda takviyesi, mikrogıda tedavisi
 Dr. Coimbra protokolüne odaklı yüksek doz

D vitamini tedavisi
 Pigment hücresi transplantasyonu

önce sonra

Vitiligonun çeşitli tipleri için değişik tedavi
yöntemleri uygulanır.

Vitiligo konseptimizin ana maddeleri şunlardır:

Wood lambası



Excimer tedavisinden önce

Excimer tedavisinden sonra

Yaşam kalitesi vitiligo hastalığında kuvvetli
bir şekilde düşer. Hastalar çok sıkıntı çeker.
Bu yüzden hastalığın kişide bulunma süresi,
sebebi, çekilen sıkıntı, vitiligonun bulunduğu
vücut bölgeleri ve en son bilimsel bilgiler de
dikkate alınarak kişiye özel bir tedavi planı
geliştirilir.

Pigment hücrelerinin çift katmanlı
bölgesel tedavi ve UVB 311 nm-
ışın tedavisi kombinasyon
yöntemiyle stimülasyonu.



Excimer 308 nm lazer veya Excimer 308 nm
ışın tedavisi pigment hücrelerini stimüle eder.
Tedavinin sıklığı hastalığın tipine göre değişir.
UVB 311 nm ışın tedavisi kombinasyonu etkiyi
arttırır.

önce

10 kere Excimer lazer sonrası

Pigment hücresi transplantasyonu (PTx)
merkezimizde Profesör Amon tarafından
geliştirilen menşeini yanık plastik cerrahisinden
alan stabil (çoğalmayan) vitiligo icin geçerli olan
bir yöntemdir.

PTx

önce PTx 6 ay sonra
Pigment hücresi transplantasyonu

PTx bölgesel anestezi
yöntemiyle uygulanır. Sağ-
lıklı ciltten pigment hücre-
leri izole edilir ve hemen
önce dermabrazyon/lazer
uygulamasıyla hazırlanan
vitiligo bölgelerine derhal
transplante edilir.

Yeni pigmentler
normal olarak
yaklaşık 3-6 ay
içerisinde UVB 311
nm ve Excimer
stimülasyonuyla
gelişir.



Autobahn A9 (otoyol 9) çıkış „Lauf Nord“
(Lauf/Hersbruck)  sağa dönün  yön
„Hersbruck“ B14 (devlet karayolu 14). Birkaç km
sonra gelen döner kavşak trafiğini ilk çıkışta
terkedin, B14 de kalın. Hersbruck tabelasından
sonra gelen „Neuhaus/Hohenstadt“
tabelasında B14 den çıkın. Hemen sonra gelen
döner kavşak trafiğini 3. çıkışta „DermAllegra
Klinik“ tabelasında terkedin. İlk sokaktan sola
dönün, yolun sonunda sağdaki sarı binanın
önünde (medic-center, DermAllegra) park edin.
Bir kat yukarı çıkın.
Önemli not: Yeni bir sokak olan „Am
Markgrafenpark“ eski navigasyon sistemlerinde
bulunmamaktadır. Merkezimiz Nürnberg´in
yaklaşık 40 km kuzeydoğusundadır.

Uluslararası Vitiligo Merkezi
International Center for Skin Diseases

Am Markgrafenpark 6 
D-91224 Pommelsbrunn/Hohenstadt

Metropolitan Region Nuremberg
Germany

phone +49 9154 914056 • fax +49 9154 914058
www.dermallegra.de • info@dermallegra.de

Otel rezervasyonu:

Gerekirse size otel rezervasyonu için yardımcı
oluruz. Lütfen bizi bilgilendirin.

Otomobille gelirseniz:
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