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Nekirurško pomlajevanje
s frakcioniranim laserjem
Pomlajevanje kože s frakcionirano ablacijo je najnovejša
metoda laserskega pomlajevanja, ki se od dosedanjih
metod razlikuje predvsem po izrazitem zmanjšanju stranskih
učinkov ter boljši učinkovitosti pri zdravljenju kožnih sprememb, ki nastanejo kot posledica naravnega staranja kože
in izpostavljanja UV-žarkom (fotostaranje) ter drugim škodljivim zunanjim dejavnikom.

Minimalno ablativna metoda

Neablativna metoda

Osnovni vzrok staranja kože je zmanjšana aktivnost fibroblastov in vezivnega tkiva ter zmanjšana napetost in debelina kolagenskih vlaken v papilarni plasti kože. Z laserskim sistemom Nd:Yag
neinvazivno spodbudimo mikrovaskularno obnavljanje, aktivnost fibroblastov in remodelacijo novega kolagena. Končni rezultat je gladka koža in
manjše pore, izboljšanje napetosti, tonusa in teksture kože. Pri posegu ne povzročimo poškodb povrhnjice kože, zato tudi ni potrebno okrevanje. Takoj po posegu se lahko vključite v dnevne aktivnosti. S frakcioniranim Er:Yag laserjem uspešno odpravimo zunanje znake staranja kože – predvsem
tiste, ki so posledica izpostavljanja ultravijoličnim
žarkom in drugim negativnim dejavnikom okolja. Z njim izboljšamo videz kože, zgladimo drobne gube, izboljšamo poakenske in druge brazgotine, odstranimo pigmentne spremembe – starostne, aktinične hiperpigmentacije, melazmo.

Minimalno ablativno fotopomlajevanje je lahek
laserski piling, čas okrevanja kože po posegu je zelo kratek, koža pa je v nekaj dneh obnovljena, brez
pigmentacij, roževinastih sprememb in manjših
gubic. Poseg ponovimo po dveh do štirih tednih,
število posegov pa je odvisno od osnovnega stanja
kože. Frakcijski ablativni Er:Yog laser nam končno
ponuja pravo rešitev – maksimalno dober učinek z
minimalnim časom okrevanja. Pri ablaciji ne odstranjuje celotne površine kože – med deli odstranjene kože ostajajo otočki zdrave, nepoškodovane
kože, zaradi katerih proces celjenja hitreje poteka.

Česa s frakcionirano
ablacijo ne moremo odpraviti?

Takšen postopek ne more popraviti mlahave
oziroma povešene kože, globokih in mimičnih
gub, popraviti keloidnih in drugih večjih brazgotin, razširjenih por in razširjenih krvnih žil.

Postopka ne smemo
opraviti v naslednjih primerih

Če imamo aktiven herpetičen izpuščaj, nosečnost, dojenje, stanja zmanjšane odpornosti, jemanje retinoidov manj kot 6 mesecev pred posegom,
podatek o nedavni radioterapiji, hudi kadilci, nagnjenost k brazgotinjenju, nastajanju keloidov,
slabemud celjenju ran, temno pigmentirani posamezniki, poklici, ki so vezani na prekomerno izpostavljanje UV-žarkom, bakterijske, virusne, glivične okužbe kože na predelih posega, vnetne kožne bolezni na predelih.

Pomembno!

Pomembno je, da se tak poseg opravi samo pri strokovno usposobljeni osebi, ker je pri odstranjevanju starostnih sprememb na koži in sprememb, ki so posledice vpliva UV-žarkov, ki so večinoma
hiperpigmentirane (obarvane), OBVEZNA PREDHODNA DIAGNOSTIKA z dermatoskopom pri dermatologu. V nasprotnem primeru obstaja možnost, da bi lahko svetloba vplivala na razvoj kožnega raka. S frakcioniranim Er:YAG laserjem uspešno odpravimo zunanje znake staranja kože – predvsem tiste, ki so posledica izpostavljanja ultravijoličnim žarkom in drugim negativnim dejavnikom
okolja. Z njim izboljšamo videz kože, zgladimo drobne gube, izboljšamo poakenske in druge brazgotine, odstranimo pigmentne spremembe – starostne, aktinične hiperpigmentacije, melazmo.
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