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DESFASURAREA
TRATAMENTULUI

Tratamentele pot avea loc la niveluri

mici sau mari de energie. Setările cu 

energie redusă sunt de obicei folosite

pentru efecte mai superficiale, cum ar fi 

corectarea decolorării, textura și ridurile

fine. Setările cu energie ridicată pot 

îmbunătăți de asemenea dispariția ridurilor, 

cicatricilor în urma acneei și pot produce 

strângerea țesutului.



Tratamentele cu energie redusă sunt de obicei repetate până la 3-4 ori, la 

distanță de aproximativ 3 săptămâni, necesitând fiecare un timp relativ mic de 

operare. În orice caz, un singur tratament cu energie ridicată poate produce

rezultate mai vizibile decât o serie de tratamente cu energie redusă, chiar dacă

sunt asociate cu un disconfort mai mare și timp mai mare de așteptare. 

Tratamentele cu energie ridicată penetrează mult mai adânc în dermă, inducând

un răspuns de vindecare mult mai puternic și remodelând colagenul, strângând

și conturând pielea.



După un tratament, fie că a avut loc cu 

energie redusă sau ridicată, stratul extern al 

pielii se usucă, însă rămâne pe loc timp de 

câteva zile pentru a permite vindecarea fără

infecție. În final cade, descoperind un strat

de piele nouă, proaspăt remodelată. Timpul

de așteptare este în general între 1 și 2 

săptămâni, în timp ce laserele ablative 

necesită întotdeauna așteptare între 2 și 4 

săptămâni.

Timpul de vindecare pentru pacienții cu 

tipuri de piele Fitzpatrick poate fi de 

patru/cinci săptămâni, față de timpul

obișnuit de două/trei săptămâni pentru

pacienții cu pielea mai deschisă.



Tratamentul este realizat prin pete

la minut realizate cu dispozitivul la

o anumită distanță una față de

cealaltă, pentru a stimula

contracția instantă și strângerea

fibrelor de piele. Fiecare din

aceste pete purifică corneocitele

superficiale fără a afecta lamina

bazală și fără a provoca

hemoragie și cel mai important,

fără a provoca nici o deteriorarea

țesutului din jur și celor de

dedesubt.

O sesiune obișnuită nu

durează mai mult de 30 de minute,

deși pacienții trebuie să vină la

consultație cu o oră înainte de

procedura propriu-zisă, pentru a li

se aplica cremă de anesteziere pe

zonele ce vor fi tratate.


