Prezentacja

Pora na laseroterapię

Choć za oknami pogoda mało urokliwa, to może jest to najlepszy czas, aby zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem
na rozpoczęcie zabiegów nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają
zastosowania bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić kilka miesięcy.

W

szelkie oznaki starzenia można dostrzec w pierwszej kolejności na twarzy, choć nie powinno się zapominać o szyi,
dekolcie i dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona
jest na wiele negatywnych czynników takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie czynniki wpływają
bardzo negatywnie na skórę, która staje się wysuszona, pojawiają się
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia.
Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernej produkcji melaniny
w komórkach skóry. Hiperpigmentacja powoduje powstawanie płaskich ciemnych plam na skórze o różnorodnej wielkości i zabarwieniu.
W celu leczenia zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym,
rozjaśniającym i hamującym melanogenezę. W przypadku plam głębiej
umiejscowionych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych
metod laserowych – poleca dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. – W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem laserów
Quantum, Alma Harmony lub Encore Pigment Fx. Jednak w pewnych
przypadkach uzyskane efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki
najnowocześniejszemu osiągnięciu w dziedzinie laseroterapii, możemy
skutecznie i szybko uporać się z problemem przebarwień.
To właśnie urządzenie PicoSure wyznaczyło nową erę w dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy w sprzęcie medycznym zastosowano unikalną
technologię najkrótszej wiązki laserowej liczonej w pikosekundach oraz
powiązano ją z idealną wręcz dla przebarwień długością fali 755 nm.
Pikosekundowa wiązka światła laserowego, wchodząc w kontakt z niechcianą strukturą zamienia się w energię kinetyczną. Powstające podczas tego procesu wysokie ciśnienie rozbija cząstkę barwnika na mikroskopijnej wielkości elementy, które organizm jest w stanie samodzielnie
usunąć.Ta krótka wiązka światła laserowego zapewnia unikalną skuteczność, widoczną już po pierwszych zabiegach oraz pełne bezpieczeństwo
przed poparzeniem, a także komfort w trakcie zabiegu i niemal natychmiastowy powrót do formy. Szybkość i precyzja działania PicoSure powodują, że wszystkie zabiegi wykonywane przy jego zastosowaniu są
optymalnym rozwiązaniem dla komfortu Pacjenta. A co równie istotne
– efekty zabiegów PicoSure nie pozostawiają blizn po zabiegowych po
usuwaniu melazmy i przebarwień.
W celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirurgicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Lasery frakcyjne
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dzielą się na ablacyjne, bądź nieablacyjne. Lasery frakcyjne nieablacyjne nie odparowują żadnych tkanek skóry podczas zabiegu, powodują
termiczne mikro uszkodzenia skóry, jednocześnie zachowując wyspy
nieuszkodzonej skóry między obszarami koagulacji. Dzięki zachowanej
siateczce zdrowej skóry, możliwy jest gwałtowny proces gojenia, który
przebiega bez powstawania blizn. W przypadku laserów ablacyjnych
powstają mikroskopijne strefy usuniętych mikrofragmentów skóry oraz
ich stymulacja termiczna. Takie oddziaływanie znacznie przyspiesza
proces gojenia i minimalizuje ryzyko bliznowacenia. Dodatkowo efekt
ablacyjny (odparowania tkanki) indukuje procesy regeneracji w skórze.
Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują samoistną,
naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację kolagenu
następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabiegu. W naszej
klinice mamy do dyspozycji aż 6 laserów frakcyjnych, co pozwala nam na
indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta.
Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawilżenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z kwasem hialuronowym,
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwasu hialuronowego. Alternatywą do kwasu może być osocze bogatopłytkowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfikacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej,
wykorzystująca nowatorski i kilkuetapowy proces przetwarzania krwi
w separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.
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Witam, mój problem jest dość powszechny - przebarwienia. Mimo
co sezonowej walki każdy sezon wiosenno - letni kończy się plamami
posłonecznymi w tym samym obszarze. Już kilkukrotnie moja skóra
była poddawana chemicznym zabiegom rozjaśniającym. Niestety,
efekt mimo że był zadowalający to krótkotrwały. Plamy powracały,
a ja mam wrażenie, że moja skóra stała się jeszcze bardziej wrażliwa
i podatna na czynniki zewnętrzne i często reaguje rumieniem. Czy jest
metoda żeby zwalczyć problem na dłużej, a jednocześnie nie osłabiać
skóry? Dodam, że systematycznie stosuję filtry przeciwsłoneczne.
Zadane przez Panią pytanie doskonale porusza problem, o którym często zapomina się zlecając zabiegi przeciw przebarwieniom. A mianowicie, skojarzenie problemu przebarwień z podłożem naczyniowym skóry.
Ocena wizualna wyglądu skóry to często za mało. Gołym okiem często
nie jesteśmy w stanie określić głębokości oraz pochodzenia przebarwienia. Dlatego w takim przypadku diagnostykę skóry warto poszerzyć
o badanie VISIA-graficzne, polegające na analizie cery pod kątem gładkości, ilości przebarwień i zmarszczek, rozszerzonych porów i naczyń
krwionośnych. Badanie to umożliwia skorelowanie powierzchni przebarwienia oraz jego podłoża naczyniowego. Częstym błędem jest wykonywanie zabiegów polegających na chemicznym lub wybiórczo laserowym
niszczeniu przebarwienia bez ingerowania w strefę naczyniową skóry.
Powoduje to ciągłe nawracanie przebarwień, ponieważ powstają one na
podłożu rumieniowym. Peelingi chemiczne osłabiają funkcję ochronną
skóry, dlatego czuje Pani, że skóra jest osłabiona. W takich przypadkach
należy zastosować wielokierunkowe działanie usuwające rumień i przebarwienia oraz wprowadzić profilaktykę przeciw nawracaniu problemu.
Efekty lecznicze możemy uzyskać terapią światłem IPL lub DVL. Seria
zabiegów wyciszy skórę naczyniową oraz zmniejszy przebarwienia.
Zabiegi należy również uzupełnić o pielęgnację domową. Podstawą
oczywiście jest stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, ale polecam
stosowanie spersonalizowanych kosmetyków, dobieranych składniko-
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wo indywidualnie do Pani problemu. Odpowiednio przeszkolona osoba
ustala indywidualny skład preparatów, które w Pani przypadku powinny mieś działanie antyoksydacyjne oraz hamujące proces powstawania
przebarwień. Dodatkowo preparat można uzupełnić w produkty poprawiające funkcję bariery skórnej.
Doktorze, chciałabym ujędrnić swoje ciało i pozbyć się tłuszczyku
na brzuchu oraz udach. Boję się zabiegów odsysania. Czy w Państwa
ofercie znajdę coś skutecznego i nieinwazyjnego?
W naszej Klinice mamy kilka metod, przy pomocy których możemy pozbyć się tkanki tłuszczowej oraz jednocześnie ujędrnić skórę.
Aby skutecznie zmniejszyć miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej oraz
ujędrnić skórę proponujemy zabiegi urządzeniem Accent Prime. W tej
technologii wykorzystano skojarzone działanie zarówno ultradźwięków
jak i fali radiowej. Metoda ta pozwala na selektywne uderzenie w depozyty tłuszczowe bez ryzyka uszkodzenia skóry, czy naczyń krwionośnych.
Fala radiowa pobudza metabolizm tkanek doprowadzając do ich przekrwienia i lepszego odżywienia oraz do silnego ujędrnienia skóry. Kolejnym i skutecznym zabiegiem jest Ultraformer III oraz SCIZER. Ich działanie
polega na wykorzystaniu silnie skoncentrowanej wiązki ultradźwięków.
Fala ultradźwięków dociera do głębokich warstw tkanki podskórnej i tam
dokonuje nieodwracalnego uszkodzenia komórek tłuszczowych oraz termicznej stymulacji kolagenu. W rezultacie zmniejszamy obwody ciała,
a skóra wygładza się i napina dając efekt liftingu. Ultraformer w efektywny sposób pozwala pozbyć się zwiotczałej skóry z obszarów problematycznych, takich jak: piersi, przedramiona, dekolt, pośladki, wewnętrzna
część ud, czy brzucha. Zazwyczaj wystarczy zrobić jeden zabieg.
Doboru odpowiedniej metody dostosowanej do Pani potrzeb dokonać
możemy podczas pierwszej wizyty w Klinice.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

