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În general, gradul de strângere (micșorare al pielii) obținut are legătură cu intensitatea

tratamentului de strângere a pielii, folosind arcul electric.

Intensitatea mai ridicată a tratamentului:

• Rezultatele privind strângerea pleoapei sunt mai bune pe măsură ce zona s-a vindecat. 

Astfel, vor fi necesare mai puține tratamente pentru a obține rezultatele dorite.

• Inflamațiile și bășicile vor fi mai multe după tratament

• Va dura mai mult reducerea inflamațiilor și a bășicilor

• Timpul de așteptare va fi mai mare

• Este mai puțin probabil să aveți efecte nedorite



Dacă tratamentul va avea o intensitate mai scăzută:

• Rezultatele de strângere a pleoapelor vor fi mai mici. Pleoapele se vor strânge mai puțin.

• Inflamațiile și bășicile vor fi mai mici după tratament

• Nivelurile de disconfort vor fi mai mici după tratament

• Va dura mai puțin reducerea inflamațiilor și a bășicilor

• Timpul de așteptare va fi mai mic

• Este mai puțin probabil să aveți efecte nedorite

Vă rugăm să nu fiți tentat să faceți tratamente la intensități ridicate, pentru a obține
rezultate dramatice într o singură sesiune. În majoritatea cazurilor, dacă faceți acest

lucru, nu obțineți rezultate dramatice, care sunt posibile numai cu ajutorul chirurgiei.

Contracție imediată aparentă a pielii pe durata strângerii pleoapei.

Efectul ce poate fi imediat observat al strângerii pleoapei, este contracția aparentă a

pielii. Vă rugăm să luați în considerare faptul că acest lucru nu este un lucru permanent și

reprezentativ pentru rezultatele finale ale sesiunii, pe care le desfășurați.



Rezultatele vor deveni aparente numai după ce zona s-a vindecat complet, după ce

inflamația s-a redus complet, iar crustele au căzut, iar procesul de peeling este terminat.

Această contracție aparentă imediată a pielii poate rezulta în riduri fine , care vor dispare

complet în mod aparent, dar totuși nu reprezintă nu efect permanent, deoarece se

datorează pur și simplu efectelor superficiale de deshidratare ale arcului electric.

Imflamare și timp de așteptare

Imflamarea este caracteristică strângerii pleoapei prin folosirea plasmei electrice (sau

laserului) și trebuie întotdeauna să ne așteptăm la așa ceva după acest tip de procedură

estetică. Umflarea poate fi redusă prin folosirea unor anumite tehnici, însă nu poate fi

niciodată evitată, deoarece, pentru a produce strângerea localizată dorită, este necesară o

ardere deliberată controlată a pleoapelor.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că umflarea nu trebuie tratată, deoarece nu este

o boală și este o consecință directă a arsurii controlate, provocată de tratamentul estetic. O

greșeală obișnuită după tratamentul de îngrijire, este utilizarea antihistaminicelor pentru a

încerca să reduceți umflarea. În orice caz, acest tip de umflare nu răspunde la

antihistaminice. Din acest motiv, nu trebuie să luați antihistaminice.



Inflamarea în ziua următoare și atinge nivelul maxim a doua zi. În ziua a treia sau a

patra după tratament, umflarea începe de obicei să se reducă ușor, iar în majoritatea

cazurilor umflarea se va retrage complet în ziua a cincea. Atunci când umflarea începe să

se reducă, încep să se formeze crustele. Vă rugăm să luați în considerare faptul că crustele

nu e formează în majoritatea cazurilor. În mod normal, crustele cad singure în ziua a șasea

sau a șaptea după tratament. Intensitatea inflamației și nivelurile de disconfort nu depind

numai de intensitatea tratamentului, ci și de reacția pielii la nivel individual.

În cazul tratamentelor cu intensitate ridicată, pot apare și bășici. Fluidul din bășică se

poate transfera de asemenea pleoapelor inferioare (pungilor sub ochi). Uneori, pleoapa cu

bășică poate elibera ceva fluide pe durata recuperării. Din acest motiv, îngrijirea post-

tratament este foarte importantă și trebuie să se concentreze pe evitarea unor posibile

cauze de infecție. Acest lucru are loc pur și simplu prin păstrarea zonei curate, evitarea unor

posibile cauze de infecții și aplicarea unui antiseptic potrivit, de două ori pe zi. Încă o dată,

inflamațiile reprezintă o reacție normală la care ne putem aștepta după tratamentul cu

intensitate ridicată și începe în mod normal să se reducă la trei sau patru zile după

tratament.



Cand trebuie repetat tratamentul?

Efectele pe termen lung al strângerii pleoapei, prin utilizarea fibroblast este o strângere

pe termen lung al pleoapei. Acesta îmbunătățește aspectul pleoapelor căzute. Efectele de

strângere a pielii sunt cumulative , deci repetarea tratamentului duce la rezultate foarte

bune pe termen lung.

Tratamentul poate fi repetat deseori după 8 săptămâni dacă nu s-au raportat efecte

adverse și s-au desfășurat numai tratamentul cu intensitate scăzută/medie. Diverși oameni

au reacții diferite ale pielii la tratament, iar cosmeticianul trebuie să se asigure că zona a

fost acoperită în întregime. Dacă totuși zona este foarte sensibilă la atingere, înseamnă că

zona tratată încă se află în proces de recuperare sau regenerare. Odată ce recuperarea

este finalizată, pielea se va simți din nou normal.



INLATURAREA SIRINGOAMELOR

Siringoamele sunt creşteri benigne inofensive, găsite în general grupate pe pleoape, deşi se

pot găsi şi la subsuori, ombilic şi în alte părţi ale corpului.

Este important să evidenţiaţi faptul că Siringoamele sunt leziuni benigne şi nu reprezintă nici

un pericol asupra sănătăţii. Astfel, acestea pot fi lăsate netratate şi pot fi înlăturate numai din

motive cosmetice. Siringoamele au diverse forme şi culori, pot fi ovale, sub formă de dom, sau

rotunde. Dimensiunea poate varia de la Siringom la siringom.

Siringoamele preorbitale pot fi grupate în mod inegal într-un singur loc, sau distribuite la fel

de bine pe zona pielii din jurul ochilor, sau pleoapelor.

Siringoamele preorbitale sunt umflături rotunde de culoarea pielii sau gălbui, cu diametru

între 1-3mm.

Pulverizaţi pentru a nivela Siringomul cu restul pielii după cum se arată în filmul de mai sus.

Ţineţi minte să ştergeţi reziduurile de carbon din când în când, preferabil după operaţiunea de

pulverizare.





STRANGEREA PLEOAPELOR

Fibroblast poate fi folosit pentru strângerea pielii din jurul ochilor, ceea ce rezultă în

atenuarea ridurilor pre-orbitale, ceea ce poate fi realizat în aceeaşi sesiune cu strângerea

pleoapelor, dacă este nevoie. Este important să evitaţi reaplicarea arcului pe zona deja tratată.

numai dacă zona s-a recuperat în mod adecvat (în general după 4-6 săptămâni).

În plus, desi in multe cazuri este posibilă atingerea rezultatelor dorite în decursul câtorva

sesiuni (de la 2 până la 3), este de preferat împărțirea tratamentului în mai multe sesiuni (între

3-5). Asta deoarece prelungirea tratamentului permite specialistului în estetică să aibă mai mult

control asupra rezultatului procedurii. Acest lucru are loc prin varierea intensității tratamentului.

De asemene, pe durata vindecării pielii, unele zone se pot strânge mai mult decat altele, deci vă

sfătuim să faceți cel putin două sesiuni la fiecare client, chiar si in cazurile in care rezultatele

dorite pot fi obtinute numai in cadrul unei sesiuni.

De obicei, pe durata primei sesiuni, specialistul în estetică cu experientă, va acoperi in mod

normal o zona mare a pleoapei superioare, pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile.



Sesiunile ulterioare pot fi utilizate pentru a armoniza si corecta orice imperfectiuni sau

neuniformitati lasate dupa prima sau ultima sesiune.

Acasa, clientul ar trebui sa se spele si clatească pe față ca de obicei, sa se usuce cu

un prasop din bumbac, tapotand cu atentie si fara sa frece zona tratata. Nu trebuie folosit

machiaj sau alte creme, Inainte ca zona tratata cu dispozitivul cu plasma, sa se fi recuperat

complet. Pe durata fiecarei sesiuni, cosmeticiana trebuie sa ia intotdeauna masuri de

precautie pentru a reduce once miscări bruste, neasteptate al clientului.


