
RISCURI SI CONTRAINDICATII

CAPITOLUL 5



CONTRINDICATII GENERALE

• Cancer curent sau istoric în această privință, în special melanom malign, sau

cancer la piele recurent fără melanom, sau leziuni pre-canceroase, cum ar fi 

nevi displazici multipli

• Orice infecție activă

• Boli cum ar fi in istoric de Herpex Simplex Systemic Lupus Erthematosus sau

Porfiria recurente

• Utilizarea medicamentelor fotosensibile și/sau condimente ce pot provoca

sensibilitate cum ar fi izotretinoina, tetraciclina, sau St. John Wort.

• Boli imunosupresive, inclusiv infecții cu SIDA sau HIV, sau utilizarea

medicamentelor imunosupresive.



• Diabet, dacă nu este sub control

• Istoric de sângerări coagulopatii, sau utilizarea anticoagulanților

• Istoric de cicatrizare keloidă

• Istoric de boli cardiace (Angină, pacemaker pentru inimă, folosirea

medicamentelor anticoagulante)

• cine a utilizat Isotretinoină - Roaccutană sau Tretinoină – Retină A în ultimele

3 luni, pentru tratarea acneei, sau

alte probleme dermatologice

• operații în ultimele 6 luni

Resurfacing al plasmei pielii este în general potrivit pentru majoritatea

oamenilor, însă este eficient în mod special pentru tratarea zonelor dificil de 

tratat, cum ar fi în jurul ochilor și în jurul gurii.



Este de asemenea potrivit pentru majoritatea

tipurilor și texturilor pielii, deși există unele contraindicații, listate mai jos:

• Dacă aveți pielea mai închisă la culoare

• Dacă pielea dvs. este predispusă la cicatrizare/cicatrice keloide

• Dacă aveți oricare din următoarele: probleme grave ale pielii, răni deschise, 

acnee severă, lupus, psoriazis, sau

vitiligo

• Dacă aveți alergii sau sensibilitate la oricare din produsele utilizate pe durata 

tratamentului

• Dacă aveți un istoric de tratament cu medicamente pentru subțierea

sângelui, sau tratament cu aur în trecut, sau

Roaccutane în ultimul an

• Dacă sunteți însărcinată, alăptați, aveți imuno-deficiență, sau aveți alte boli

auto-imune





SUPRATROCHLEAR
SUPRA - ORBITAL

SUPERFICIAL TEMPORAL

ZIGOMATIC - ORBITAL

TRANSVERSAL FACIAL

ANGULAR

LATERAL NAZAL

INFRA-ORBITAL

SUPERIOR LABIAL

BUCCAL (MAXILAR)

INFERIOR LABIAL

FACIAL



Benigna Maligna

Simetric Asimetric

Asimetrii

Forma

Diametru

Culoare

Definita Nedefinita

O culoare Doua sau mai multe culori

Mai mica de 

0.6 cm

Mai mare 

de 0.6 cm
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