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PASII DE LUCRU IN PROCEDURA DE 
PLASMA PEN

1.Consultatia

2.Discutati despre zonele de tartare

3.Curatati zonele de tartare

4.Adunati poze doveditoare

5.Aplicati crema inainte

6.Inlaturati crema si asigurati-va ca zona este uscata

7.Realizati un test pentru a verifica sensibilitatea clientului

8.Tratati o zona; rugate clientul sa se ridice pentru a face o fotografie (optional pentru poze

inainte si dupa)

9.Continuati cu cealalta parte

10.Aplicati comprese reci

11.Aplicati machiaj colorat si crème cu SPF

12.Explicati ingrijirea dupa tratament

13.Programati supervizarea tratamentului timp de 6 saptamani.



Inaintea aplicarii anestezicului

Indepartati foarte bine tot machiajul, folosind proceduri normale de indepartare a

acestuia. indepartati machiajul de pe fata. Odata ce ati indepartat tot machiajul, aplicati un

antiseptic neinflamabil, pe un disc demachiant de bumbac si frecati bland pe zona pe care doriti

să o tratati cu dispozitivul cu arc electric (pleoapele superiaare). In acel moment, puteti aplica

anestezic adecvat pe pleoapele superioare.

Cand incepeti tratamentul pe client, tineti minte sa indepartati anestezicul topic pe o

zona mica. Greseala obisnuită facuta de incepători este de a indeparta tot anestezicul dintr-o

data. Spre exemplu, daca anestezicul topic a fost aplicat pe ambele pleoape superioare, atunci

incepatorul neinstruiti indeparteaza de obicei crema de pe ambele pleoape, Inainte de a incepe

tratamentul/ Problema minima este faptul ca efectul majoritații produselor de anesteziere topice

nu dureaza mult (in cazul EMLA numai intre 5-10 minute cel mult). Astfel, efectul anestezicului

topic ar trebui sä dispara dinainte de finalizarea procedurii, ceea ce ar ingreuna procedura.

Astfel, se recomanda indepartarea oricarui tip de produs de anesteziere, pe bucati mici

in timp ce desfasurati tratamentul cu arc electric. Acest lucru va asigura faptul ca zona pe care o

veti trata este înca amortita, asigurand confortul maxim clientului dvs, si usurarea operatiunii

cosmeticienei.



Metoda preferata de efectua re a strangerii pleoapei, este modul prin puncte, sau

operatiunea prin puncte. Asta deoarece modul prin puncte, sau operatiunea prin puncte este

foarte usor de invățat si duce la rezultate consistente si previzibile.

Petele trebuie aplicate aleatoriu, fara a forma a linie dreapta sau model usor de

recunoscut. O metoda utilizata in mod obisnuit de a va asigura ca petele se aplica in mod

aleatoriu, este aceea de a incerca sa aplicati petele voltaice in mod zigzag. Distanta dintre

fiecare pată difera in functie de intensitatea tratamentului. Acest lucru variaza intre o distanță de

3-4 mm pentru un tratament cu intensitate foarte redusa, pana Ia o aplicare foarte densa a

petelor, care seamănă cu rezultatul imediat la operațiunii de pulverizare.



Ce sa spuneti clientului Inainte de tratament:

• ASTEPTATI pana ce vor cade toate crustele. Desi ciientii isi pot relua activitatile imediat dupa

fiecare sesiune, nu vor arata foarte bine pe durata procesului de vindecare, care dureaza intre

7-10 saptarnani in situatii normale.

• Zona NU TREBUIE acoperita cu nici un fel de machiaj, rimel, creme, sau orice alte produse,

pana ce nu s-a vindecat complet. Orice tratament sau machiaj de orice fel poate duce la

infectii nenecesare si efecte nedorite.

• Tratamentul ar putea fi inconfortabil pentru client, deci se vor folosi anestezice pentru usurarea

tratamentului si din motive de confort, pe durata procedurii de strangere a pleoapei.

• Umflarea la doua-trei zile după tratamentul cosmetic este normal si asteptat. Este intotdeauna

mai bine sa informati clientul cu privire la acest lucru, in timpul consultatiei.

• Strangerea pleoapei aduce mici imbunatatiri ale pleoapelor umflate sau lasate. Nu promiteti

rezultatele dramatice care pot fi obtinute numai prin operatie.


