Lazerinis veido odos atjauninimas-šveitimas anglimi (CARBON LASER PEEL) - tai procedūra, skirta
išsiplėtusių veido porų sumažinimui, giluminiam odos porų valymui, odos skaistinimui, šviesinimui ir
odos spalvos suvienodinimui. Ji atliekama vokiečių gamintojo "Asclepion" lazeriu "STUDIO". Šį
pigmentą naikinantį lazerį Europoje įsigijome pirmieji, o galingesnių parametrų įrenginio nėra visoje
pasaulinėje rinkoje (nebent lygiaverčių).
Procedūros metu, specialiu anglies kremu yra ištepamos probleminės odos vietos (gali būti visas
veidas, tik T zona, tik skruostai ir pan.) Po kelių minučių, nuvalius šį kremą, oda veikiama lazerio
šviesa, kuri pašalina anglies prisisotinusius odos nešvarumus ir odos riebalus nuo jos paviršiaus ir iš
odos porų. "Carbon laser peel" procedūra tinka moterims ir vyrams, ypač kai vargina išsiplėtusios
odos poros ir riebi veido oda.
Kokie yra šios procedūros privalumai? Lazerinis veido odos atjauninimas-šveitimas anglimi gali
padėti:
•

Sumažinti ir išvalyti išsiplėtusias odos poras;

•

Pašviesinti veido odą;

•

Išvalyti veido nešvarumus ir sumažinti jos riebaluotumą;

•

Pašalinti negyvas odos ląsteles;

•

Pagerinti odos tekstūrą;

•

Pagerinti aknės randelių būklę, suvienodinti odos spalvą po aknės;

•

Paskatinti kolageno ir elastino gamybą.

•

"Studio" lazerio pranašumai:

•

- Dėka pažangios OPTIBEAM® technologijos, lazerio spindulys pasiskirsto tolygiai. Tai užkerta
kelią paveikti aplinkinę odą.

•

- Q bangos lazeriniai impulsai yra labai trumpi (tik kelios nanosekundės) ir galingi, todėl odos
nešvarumai ir riebalai sunaikinami itin efetyviai.

Kokio specialaus pasiruošimo reikia prieš procedūrą?
Siekiant apsaugoti aplinkinę odą, bent du mėnesius iki procedūros venkite ultravioletinių spindulių
(saulė, soliariumas, fototerapija). Prieš procedūrą (tą pačią dieną) rekomenduojama atlikti
profesionalų odos šveitimą vandeniu. Tokiu būdu atveriamos odos poros ir lazerio procedūra tampa
dar efetyvesnė. Pacientams, besiregistruojantiems CARBON LASER PEEL procedūrai, veido odos
šveitimui vandeniu taikoma speciali -25% nuolaida!
Kaip atliekama CARBON LASER PEEL procedūra?
Konsultacijos metu, aptariamos su procedūra susijusios aplinkybės: anamnezė, procedūros vietos,
odos priežiūra po jos, rekomenduojamas procedūrų skaičius. Oda dezinfekuojama, užtepamas
specialaus anglies kremo sluoksnis. Kai oda ir jose esančios poros tepalą absorbuoja, jis nuvalomas ir
probleminės vietos veikiamos lazerio šviesa.
Ar ši procedūra yra skausminga?

Kiekvieno žmogaus skausmo slenkstis yra individualus, todėl vienareikšmiškai atsakyti sunku.
Pacientai teigia, kad procedūros metu jaučia švelnų dilgčiojimą, "badymo mažomis adatėlėmis"
jausmą.
Kaip atrodo oda po procedūros?
Iš karto po procedūros, oda gydytose vietose atrodo paraudusi. Esant didesnėms veido poroms ar
paveikus nedidelę pigmentinę dėmę, gali susiformuoti žaizdelė, vėliau - šašas. Tai visiškai normalu.
Gijimo laikotarpis yra individualus kiekvienam pacientui. Po procedūros negalima mechaniškai
nukrapštyti susidariusių šašelių, taip pat bent 24 val. prausti gydytų vietų vandeniu ar prausikliais.
Išsamią odos priežiūros strategiją po procedūros pateikia gydytojas.
Kiek procedūrų gali prireikti, siekiant maksimalaus efekto?
Kadangi kiekvienas pacientas ir jo odos būklė bei lūkesčiai yra individualūs, procedūrų kursą gali
parinkti tik gydytojas konsultacijos metu. Siekiant ilgalaikio procedūrų efekto, rekomenduojama
atlikti bent 3 procedūrų kursą ne dažniau nei kas 1 mėn.
Po gydymo:
Lazerinis veido odos atjauninimas-šveitimas anglimi, gali sukelti odos paraudimą. Tai yra normalu ir
paprastai praeina po kelių dienų.
Jei susidaro šašeliai, rekomenduojama jų neliesti (jie nukris patys).
Venkite tiesioginės saulės spindulių ir nesilankykite soliariume. Naudokite apsauginius kremus nuo
saulės (SPF 50), jei teks praleisti ilgesnį laiką lauke.
Jei pastebėsite odos sudirginimą ar kitas, čia nepaminėtas odos reakcijas, pirmiausiai susisiekti su
Jums procedūrą atlikusiu gydytoju!
Procedūros kontraindikacijos (kada jos negalima atlikti):
•

Vartojant vaistus, didinančius jautrumą šviesai;

•

Vartojant sisteminius retinoidus (isotretinoinas, acitretinas);

•

Sergant vėžiu ar esant priešvėžinei būsenai norimoje gydyti vietoje;

•

Sergant atyvia herpes simplex infekcija procedūros vietoje;

•

Esant polinkiui į keloidinius randus;

•

Nėštumo ar laktacijos metu;

•

Sergant epilepsija (gali išprovokuoti priepuolį);

•

Esant žaizdoms norimoje gydyti vietoje;

•

Įdegus odai norimoje gydyti vietoje;

•

Vartojant antikoaguliantus.

