Usuwanie blizn powypadkowych
Blizny powypadkowe obejmują najczęściej duże obszary zmienione tkankowo. Z uwagi na sposób gojenia i
wypełnienia ubytku różnią się one fakturą i kolorem od pozostałej skóry. Szczególnie blizny po
uszkodzeniach mechanicznych są twarde, ciągnące, często wklęsłe i ze zrostami. Ich usunięcie wymaga
zastosowania małoinwazyjnej terapii pobudzającej produkcję ﬁbroblastów oraz przebudowującej bliznę.

Warianty usługi:
Terapia radiofrekwencją mikroigłową Scarlet
Terapia laserem erbowo-yagowym Genesis
Terapia osoczem bogatopłytkowym
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Terapia radiofrekwencją mikroigłową Scarlet
Metoda

Scarlet

stanowi

połączenie

zjawiska

radiofrekwencji z systemem terapii mikroigłowej. Przy

KOSZT:

2000-3000 zł

minimalnych uszkodzeniach wierzchnich warstw skóry,
pobudza intensywną produkcję kolagenu i stymuluje
ﬁbroblasty, dzięki czemu skóra zyskuje jędrność. Fale
elektromagnetyczne o odpowiedniej częstotliwości
docierają do skóry właściwej, wymuszając wewnętrzną
przebudowę kolagenową. Zabieg daje zauważalne efekty
w zakresie redukcji blizn oraz poprawy gęstości skóry.
Terapia z zastosowaniem urządzenia Scarlet polega na
bardzo precyzyjnym i intensywnym nagrzewaniu zarówno
naskórka, jak i skóry właściwej – dzięki kontroli głębokości

CZAS:

1 - 1,5h
OBSZAR:

twarz i ciało
ZNIECZULENIE:

maść
LICZBA ZABIEGÓW:

1-2

na poziomie 0,5-3,5 mm. Działając tak kompleksowo i
głęboko, możemy osiągnąć spektakularne efekty już po

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

jednym zabiegu.

90-150 min

Usługa dokonywana w:

ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

2
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Terapia laserem erbowo-yagowym Genesis
Metoda Genesis polega na jednoczesnym podgrzaniu sieci
naczyń krwionośnych i skóry właściwej – w celu poprawy

KOSZT:

500-1000 zł

struktury skóry, spłycenia zmarszczek, redukcji rumienia
(oddziałuje na najmniejsze struktury naczyniowe) oraz
zmniejszenia porów. Laser Genesis wykorzystuje fale o
długości 1064 nm (Nd:YAG). Jego unikalna technologia
łączy

dużą

moc

z

wysoką

częstotliwością

mikrosekundowych impulsów. To niezbędne elementy do

CZAS:

30 min
OBSZAR:

twarz, szyja, dekolt

osiągnięcia odpowiedniego czasu termicznej relaksacji

LICZBA ZABIEGÓW:

skóry i przeprowadzenia efektywnych zabiegów jej

1-2

regeneracji. W trakcie procedury Pacjent odczuwa
przyjemne ciepło. Przez 2-3 godziny po zabiegu skóra
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może być lekko zaczerwieniona.

GRUPA WIEKOWA:

<18

Usługa dokonywana w:

CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

Klinika Estetyki budynek Marriott

50 min
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

Terapia osoczem bogatopłytkowym
Osocze bogatopłytkowe pozyskuje się z krwi żylnej
Pacjenta. Po odpowiednim odwirowaniu, wraz z czynnikami

KOSZT:

1000 zł

wzrostu, jest podawane za pomocą iniekcji (mezoterapia
igłowa). Ma ono bardzo duże zdolności regeneracyjne,
porównywalne z komórkami macierzystymi. W dobie
alergii podanie Pacjentowi własnych komórek minimalizuje
ryzyko powikłań. Dla osiągnięcia dobrego efektu
terapeutycznego procedura wymaga powtórzeń.

CZAS:

40 min
LICZBA ZABIEGÓW:

1-2
CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:

Usługa dokonywana w:

60 min
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ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

2

Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu?
Sposób przygotowania do zabiegu zależy od rodzaju zastosowanej terapii. Podczas konsultacji
kwaliﬁkacyjnej lekarz oceni stan skóry i wskaże najbardziej odpowiednią procedurę. Oferując szeroki
wachlarz usług, możemy dobrać zabieg bezpieczny i skuteczny w danym przypadku klinicznym. Jeśli
trądzik jest wciąż aktywny, lekarz w pierwszej kolejności zaleci leczenie farmakologiczne i pielęgnacyjne.
Gdy zmiany będą w remisji, przystąpi do leczenia zabiegowego.

WSKAZANIA
Wskazaniem do zabiegu są duże widoczne blizny na twarzy i ciele.
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PRZYGOTOWANIA
Przed zabiegiem nie należy stosować mechanicznej depilacji w okolicy poddawanej zabiegowi,
podrażniać skóry lub opalać się.

PRZECIWWSKAZANIA
Zabiegom laserowym nie powinny poddawać się osoby, które chorują na bielactwo, łuszczycę,
wykazują duże skłonności do powstawania bliznowców, stosują tetracykliny lub inne leki
światłouczulające, są w okresie ciąży, u których w okolicy zabiegowej występuje stan zapalny
lub aktywna infekcja wirusowa bądź bakteryjna. Jeśli masz implanty elektroniczne/metalowe, w
tym implanty stomatologiczne, pamiętaj, by przed zabiegiem poinformować o tym fakcie
lekarza.
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