PLASMA RI- KOREKCJA OPADAJĄCYCH POWIEK (BLEFAROPLASTYKA)
Urządzenie PLASMA RI wykorzystuje zjawisko plazmy, nazywanej (obok gazu,
cieczy i stałej materii) czwartym stanem skupienia. Stanowi ono najnowsze
osiągnięcie w dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej.
JEST TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZA nieinwazyjna metoda leczenia opadających
powiek. W precyzyjny i bezpieczny sposób koryguje nadmiar skóry, ściąga naskórek
i pobudza procesy regeneracji w skórze właściwej i dlatego jest alternatywą dla
tradycyjnych metod chirurgii plastycznej ze względu na znakomite efekty estetyczne
jak i ze względu na komfort pacjenta podczas zabiegu i podczas procesu gojenia.
Zjawisko plazmy polega na występowaniu łuku elektrycznego, który wygląda jak
mała błyskawica biegnąca od końcówki urządzenia do powierzchni skóry, powodując
odparowanie pod wpływem wysokiej temperatury niepożądanych zmian skórnych.
Zabieg jest bardzo bezpieczny, gdyż urządzenie nie dotyka powierzchni skóry i nie
powoduje przepływu prądu przez ciało pacjenta w trakcie zabiegu oraz jednocześnie
bardzo precyzyjny- plazma działa punktowo, dokładnie w leczonym miejscu, bez
ingerencji w zdrowe tkanki i bez naruszania głębszych warstw skóry. Dzięki temu
mamy pewność, że nie wystąpią takie powikłania jak krwawienie, martwica, czy
uszkodzenie sąsiadujących tkanek.
Pierwsze efekty widzimy już w trakcie zabiegu.
Wskazaniem do blefaroplastyki powiek górnych jest nadmiar skóry, który jest nie
tylko defektem estetycznym, lecz czasem znacznie ogranicza pole widzenia,
przeszkadzając w codziennym funkcjonowaniu, natomiast wskazaniem do zabiegu z
użyciem plazmy w przypadku powiek dolnych jest nadmiar skóry prowadzący do
powstawania zmarszczek i opadających fałdów pod oczami, oraz ,,worki” i i
nabrzęknięte poduszeczki wypełnione tłuszczem.
Następuje redukcja naskórka i obkurczenie skóry w miejscu działania plazmy, co
skutkuje uniesieniem powiek i efektem „otwarcia oka”, zniwelowaniem "worków" pod
oczami i zmarszczek w tejże okolicy.
POZOSTAŁE WSKAZANIA :


zmarszczki palacza



zmarszczki przed uchem



włókniaki



prosaki



brodawki



blizny



żółtaki powiek

PRZECIWWSKAZANIA:


skóra opalona

Zabieg jest stosunkowo krótki- trwa około 15- 20 min, oczywiście po uprzednim
znieczuleniu skóry kremem z lignocainą. Na drugi dzień można zaobserwować
niewielki obrzęk powiek, a w miejscu poddanym działaniu plazmy twarzą się
niewielkie brązowe strupki. Muszą one odpaść samoistnie, co trwa zwykle 4-7 dni
(oczywiście można je zamaskować makijażem). Przez 6 tygodni po zabiegu nie
należy wystawiać skóry na ekspozycję słoneczną i należy obszar poddany zabiegowi
chronić kremem z filtrem 50 SPF. Efekt jest natychmiastowy – widoczny już w trakcie
zabiegu i z każdym kolejnym dniem się pogłębia.

