Rosacea,

arci erezettség kezelése
A panaszok minden stádiumban eredményesen kezelhetőek NdYAG lézer-fényével. A lézer csökkenti a bőrvörösségét, a gyulladást, elzárja a kórosan tágult hajszálereket.
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Az arcbőr kivörösödését, a finom majd később vaskos erek
megjelenését, mivel öröklött tényezők is befolyásolják legtöbbször alkati tényezőnek, családi örökségnek tekintik. Ezek
kapcsán kezdetben csak az egyre elhúzódóbb kivörösödésekre való hajlamot említik, majd ezek egyre gyakoribbá válását, az arcbőrének melegségét, fájdalmassá válását és végül a szemmel is jól látható értágulatok megjelenését. Ekkor
már bőrbetegséggel a rosacea-val van dolgunk, mely gyakran szövődik gyulladt, pattanáshoz hasonló fájdalmas gócok
megjelenésével.

Hogyan zajlik a rosacea lézer-kezelése?

A kezelés megkezdését mindig szakorvosi vizsgálat előzi
meg, melynek során megbeszélésre kerül, hogy Önnek hány
kezelés lehet szükséges.

Mi a teendő a kezelés előtt és után

A kezelés előtt két héttel már ne menjen szoláriumba, ne napoztassa a kezelendő bőrfelszínt, mert a friss pigment képződés részben rontja a lézerkezelés hatékonyságát, részben a
bőrfelszín átmeneti károsodását okozhatja.
A kezelés napján ne használjon semmilyen krémet, kenőcsöt
a kezelendő bőrfelszínen. Kezelést követően kerülendő a napozás és a szolárium (legalább egy hétig).
A kezelés után az első pár órában hűtsük, nyugtassuk a kezelt, érzékeny bőrfelszínt jégzselével, termálvizes spray-vel.
Figyeljünk a fokozott fényvédelemre. A kezelés utáni néhány
órában kerüljük a fokozott izzadással járó tevékenységeket,
sportolást, szaunázást.
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szívódásuk pár naptól egy hétig terjedhet.
A NdYAG lézer kezeléseket ambuláns ellátás kapcsán végezzük, anélkül, hogy a hétköznapi tevékenységet (iskola, munkahely) szüneteltetni kellene, mert a bőrfelület károsodása
nélkül tudjuk a mélyebben fekvő, kezelendő rétegeket elérni
és hatékonyan, érdemi szövődmények, mellékhatások nélkül
kezelni.

Milyen eredményre számíthat a kezelése során?

A vékonyabb és vastagabb, piros és lilás hajszálerek a kezelés hatására egyaránt lezáródnak, majd felszívódnak, a gyulladásos tünetek mérséklődnek, bőre visszanyeri egységes,
szép színét, üdeségét.
Éranyajegyek, tűzfoltok, rosacea, a kivörösödő arcbőr, felületes tágult erek és erezett, vörös hegek kezelésére kiválóan alkalmas a FOTONA NdYAG lézere. A lézer a kibocsátott
energiamennyiséget közvetlenül a célstruktúrára, a környező
szövetek felmelegítése nélkül továbbítja. A hullámhossz, a
pulzusidő, a spot méret és az energia gondos megválasztásával, kiegészítve egy hatékony hűtési módszerrel, elérhető
a lézer célstruktúrára gyakorolt hatásosságának maximalizálása, miközben a környező szövetek a lehető legkisebb mértékben melegszenek fel.
A NdYAG lézer fénye elsősorban a hemoglobinban, a vér festékanyagában nyelődik el, ahol hővé alakul át, ezáltal szelektíven kezelhetőek az éreredetű elváltozások. Nagy kiterjedésű, vagy érzékeny testfelületen elhelyezkedő érelváltozások
esetén is nagy biztonsággal alkalmazható, mivel a bőrfelszínt
megkímélve tudjuk a célstruktúrákat eredményesen kezelni.

Mennyire kellemetlen a rosacea lézer-kezelése?

Kisebb, szurkáló érzést okoz a lézer-kezelés, amit a kezelés
alatt és után is hűtéssel minimálisra csökkentünk.

Mennyi ideig tart a kezelés?

A kezelendő felszín nagyságától függően 10-20 perc

Mennyi idő a felépülés?

Gyakorlatilag nincs felépülési idő, a kezelés során lezárt, lézeresen feltöredezett erek okozta elszíneződés elfedhető, fel-
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