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Klinika Zawodny to jedno z nielicznych miejsc na mapie Europy, w których można znaleźć światowe, najnowocześniejsze technologie. Nasze
doświadczenie w terapii picosekundowej pozwoliło nam na rozszerzenie naszej oferty o kolejny, najwyższej klasy laser picosekundowy, tym
razem wybraliśmy Cutera Enlighten III Triplex.

E

nlighten II Triplex to zaawansowana platforma laserowa, którą wyróżnia szeroki zakres zastosowania. Urządzenie działa na
kilku płaszczyznach: skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe, usuwa trudne zmiany typu melasma/
ostuda, redukuje blizny i leczy rozstępy, jednocześnie leczy wszelkie rodzaje fotostarzenia skóry, głęboko ją rewitalizuje i przebudowuje. Daje
nam również możliwość usunięcia tatuaży we wszystkich kolorach,
tatuaży pourazowych, a także makijażu permanentnego. Precyzyjna
walka z problemami jest możliwa dzięki najszerszemu, a jednocześnie
bezpiecznemu zakresowi parametrów leczenia, która nie wymaga okresu rekonwalescencji. Opatentowana technologia daje nam możliwość
pracy na trzech długościach fal 532 nm, 670 nm, 1064 nm, co daje nam
praktycznie pełny zakres absorpcji barw - co oznacza, że wszystkie
barwniki w skórze mogą być usunięte. Również wybór pracy w trybie
nano ub picosekundowym daje nam szansę szybszego rozbicia i usunięcia barwnika. Cutera Enligten III Triplex to najsilniejsza platforma
na rynku, ma możliwość pracy w trybie tradycyjnym i frakcyjnym (Enlighten Pico MLA), w którym terapia przy użyciu soczewki frakcyjnej
pozwala nam na zwiększeniu mocy 2-3 krotnie, osiągając maksymalny
efekt, jednocześnie zmniejszając ryzyko powikłań i redukując proces
gojenia do minimum. Firma Cutera jako jedyna opatentowała tryb pracy
PICO Genesis, jest łagodną i skuteczną terapią dla wszystkich rodzajów skóry. Melanina zawarta w skórze stanowi naturalny filtr ochronny w skórze przed działaniem promieni UV. Jednak kiedy występuje na

zbyt wysokim poziomie, może powodować brązowe plamy i nierówny
odcień skóry. PICO Genesis wykorzystuje światło laserowe w celu wybiórczego rozbicia niepożądanego pigmentu i przebudowanie górnej
warstwy skóry. W efekcie uzyskujemy redukcję przebarwień, a jednocześnie przywracamy napięcie, świeżość i promienność skóry. Procedura PICO Genesis pozwala na wykonanie zabiegu prawie bezboleśnie
i prawie i bez okresu rekonwalescencji. W ciagu kilku godzin po zabiegu
może wystąpić jedynie łagodne zaczerwienienie i obrzęk, jednak nie
przeszkadza to w powrocie aktywności zawodowej bezpośrednio po zabiegu. Po zabiegu należy stosować kremy z filtrem, ale nie ma konieczności unikania światła słonecznego, dlatego zabieg można przeprowadzać nawet latem.
Procedury PICO Genesis i PICO MLA przesuwają laseroterapię do XXI
wieku, dając niezwykle spektakularne efekty dla pacjenta, przy braku
działań niepożądanych, oraz szybki i bezpieczny przebieg zabiegu.
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Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi

Nieubłaganie przyszedł okres wakacyjny. A co za tym idzie – odsłanianie ciała. W związku z tym, że uprawianie sportu nie jest moją
mocną stroną pomyślałam o zabiegach odchudzających w gabinetach medycyny estetycznej. Kolorowe czasopisma zapewniają, że
dzięki różnym maszynom, możliwe jest zgubienie wielu centymetrów w obwodzie. Moim największym kompleksem jest brzuch. Który zabieg najszybciej mnie odchudzi?

Mam stare oraz nowe przebarwienia od słońca na twarzy i klatce
piersiowej. Skóra wygląda na zmęczoną i nieświeżą. Czy można pozbyć się przebarwień za pomocą np. złuszczania naskórka, czy są
inne metody?
Niestety, samo złuszczanie naskórka jest zbyt delikatnym procesem,
niewystarczającym aby pozbyć się starych przebarwień obecnych
w skórze właściwej. Duża ilość zabiegów dedykowana hiperpigmentacji nie ułatwia podjęcia decyzji, który wybrać. W związku z tym oprócz
standardowej oceny skóry warto posłużyć się aparaturą stworzoną do
spektralnej analizy jej stanu, typu VISIA. Badanie to można powtórzyć
po serii zabiegów, aby stwierdzić ich efektywność. W przypadku hiperpigmentacji, której towarzyszą rozszerzone naczynia zaleca się zastosowanie zabiegów z wykorzystaniem aparatury IPL, Dye VL dzięki której
uzyskujemy efekt fotoodmłodzenia – rozjaśnienie przebarwień, zmniejszenie rumienia oraz zwiększone napięcie skóry. W sytuacji, gdy dodatkowym problemem są rozszerzone pory bądź blizny potrądzikowe,
zastosowanie w intensywnym odświeżaniu oraz efekcie rewitalizacji
mają lasery frakcyjne, których intensywność oraz czas gojenia uwarunkowane są od stopnia nasilenia niedoskonałości. Nowym etapem
w dziedzinie światłoterapii jest technologia pikosekundowa w laserach
– ENLIGHTEN, PICOSURE. Wiązka o długości zaledwie pikosekund, czyli znacznie krótsza od obecnych urządzeń pracujących w zakresie mili
i nanosekun, daje ogromne możliwości w rękach profesjonalisty. Innowacyjność tych laserów gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność, komfort w trakcie zabiegu oraz szybkie gojenie. Nieodłącznym elementem
w walce z przebarwieniami jest terapia kosmeceutykami, które są dobierane przez odpowiednio wykwalifikowanych kosmetologów. Ogromne
znaczenie w powodzeniu terapii mają wysokiej jakości filtry UV, kremy
depigmentujące oraz kosmetyki codziennego użytku, zawierające odpowiednie przeciwultleniacze.

Pani Małgorzato, medycyna estetyczna pomimo swej szerokiej gamy
zabiegów i sprzętów nie zawsze jest w stanie sprostać oczekiwaniom
pacjentów. Na początku rozpoczęcia różnego rodzaju terapii wyszczuplająco – modelujących powinno omówić się istniejący problem oraz efekty
jakich możemy oczekiwać. Należy również mieć na uwadze, że najlepsze
efekty zabiegów uzyskamy, jeżeli połączymy je ze zbilansowaną dietą oraz
aktywnością fizyczną. W naszej ofercie znajdują się zabiegi o zróżnicowanym mechaniźmie działania jak ultradźwięki, fale radiowe, pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (Accent Prime, Ultraformer, Vanquish,)
– dobierane indywidualnie w zależności od wskazań i oczekiwań pacjenta.
Ilość potrzebnych zabiegów uzależniona jest od skali problemu, od wyboru
danej terapii. Nowością jest urządzenie SCIZER wykorzystujące technologię HIFU - skoncentrowanych ultradźwięków o wysokiej energii, co skutkuje nieodwracalnym niszczeniem komórek tłuszczowych na głębokości 13
i 9 mm oraz wyraźnym zmniejszeniem obwodów ciała.Świetnym uzupełnieniem są zabiegi endermologii. 100% naturalna, bezinwazyjna i skuteczna metoda mechanicznej stymulacji skóry, która w naturalny sposób reaktywuje metabolizm komórek. Działa na uwalnianie tłuszczu i zwiotczenie
skóry, jednocześnie w pełni szanując równowagę biologiczną całego organizmu. Po 30 latach badań francuska firma LPG stworzyła innowacyjny
patent enermologie® Alliance służący naturalnej regeneracji i stymulacji
tkanek. Rewolucyjna technologia pozwoliła połączyć trzy aspekty, tak
istotne dla uzyskania najlepszych efektów zabiegowych: redukcję tkanki
tłuszczowej, wygładzenie cellulitu i ujędrnienie skóry, skracając jednoczeJeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
śnie czas zabiegu, oraz ilość powtórzeń zabiegu.
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