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Plasma Pen folosește cea de-a patra stare a materiei: Plasma. Țesuturile tratate

”sublimat” evită răspândirea nedorită a căldurii în zonele din jur. Principiul este acela de a

ioniza gazele din aer, pentru a crea un mic arc electric, similar cu un fulger minuscul, cu care

se pot trata zonele dermei și epidermei afectate de problemele estetice, fără a răspândi

căldură nedorită în zonele din jur.

Plasma – formată prin ionizarea gazelor atmosferice – stimulează contracția

instanță și strângerea fibrelor de piele. Această tehnologie nu folosește bisturiul sau laserul

pentru a înlătura pielea în exces, evitând astfel toate riscurile inerente față de intervenția

tradițională. Tratamentul este realizat fără a tăia, arde, sau înlătura pielea sau grăsimea în

exces. Folosește tensiuni diferite între dispozitiv și pielea persoanei, pentru a genera un mic

arc electric, sau descărcare de plasmă.

Plasma se formează prin ionizarea gazului atmosferic, care lucrează pentru a

stimula contracția, scurtarea și strângerea fibrelor de piele, rezultând astfel în reducerea

suprafeței pielii.



În mare parte, dacă nu toate tipurile tratament de resurfacing al pielii se bazează pe ideea de a

deteriora pielea într-un mod controlat, declanșând astfel răspunsul de vindecare care duce în

final la remodelarea pielii și îmbunătățirea diverselor semen ale îmbătrânirii. Fibroblast lucrează

la fel, însă cu câteva suplimente inteligente.

În primul rând, agentul deteriorat este plasma, care este un gaz ionizat cu energie

ridicată. În al doilea rând, gazul utilizat este nitrogenul, care este incert din punct de vedere

chimic și capabil de a opri arderea țesutului din moment ce înlocuiește oxigenul necesar pentru

oxidare.

Istoricul poate include infestare, reacții alergice, accidente mecanice (leziuni acneice),

sau reacții la medicamente, erupții fototoxice, vânătăi și boli inflamatorii ale pielii, din familia

eczemei/dermatitei.

Acest tip de pigmentare poate închide pielea prin expunere la razele UV, iar prin

utilizarea diverselor produse chimice și medicamente, cum ar fi tetraciclina, bleomicina,

doxorubicina, 5-fluorouracil, busulfan, arsenic, argint, aur, medicamente pentru tratarea malariei,

hormoni și clofazimină.



Drept rezultat, chiar dacă staturile de piele sunt deteriorate de plasmă (prin încălzire, 

fragmentare și vaporizare), acestea nu ard la fel ca în cazul laserului ablativ și rămân pe loc în

mare parte. Nu există răni deschise pe durata perioadei de vindecare. Această abordare

reduce riscul efectelor adverse, cum ar fi apariția cicatricilor, infecții și pierderea pigmentării. 

Timpul de așteptare este mai mic pentru resurfacingul ablativ, însă mai mare pentru laserele

non-ablative. Spre deosebire de tehnologiile ușoare, Plasma Pen nu are nevoie de un cromofor

pentru a fi atrasă în zonele vizate, cum ar fi pigmentul, sângele sau apa. În schimb,oferă o 

absorbție a energiei controlată, uniformă, non-fracționată a energiei, sau încălzire, pe toată

suprafața pielii vizate, fără a deteriora straturile externe de piele. Produce niveluri înalte de 

energie, despre care se spune că oferă o strângere semnificativă a pielii.

Plasma produsă creează energie, care se evaporă în imediata apropiere a pielii,

provocând contractarea țesutului.

Tratamentul rezultă în formarea unor mici pete uscate. Crusta are nevoie de 5-7 zile

pentru a cade și trebuieacoperită și nu expusă la soare.

Cu vârful său precis, Fibroblast oferă energie fulgerătoare în stratul cel mai extern al

pielii. Este foarte ușor defolosit și vizează cele mai ascunse zone pentru a atinge cele mai bune

rezultate. Ar trebui ținut la 1-2 mm distanță de piele pe durata tratamentului, dacă dispozitivul

atinge pielea, se va stinge imediat, împiedicând deteriorarea pielii.



Odată tratată, pielea va dezvolta un 

strat protector gen crustă, care va

cade după aproximativ cinci-șapte zile

după procedură. Noua piele va fi foarte

fină și netedă și de o culoare roz. 

Pacienții o pot ascunde cu machiaj

până ce crește și se potrivește cu 

culoarea lor naturală.

În plus față de acest beneficiu

de a nu crea cicatrici, energia plasmei

a ajutat de asemenea utilizatorului,

prin faptul că a crescut formarea

colagenului sub piele, prin radicalii

produși.


