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REACTII ADVERSE

Reacțiile adverse potențiale:

1.Hiperpigmentare. Acest lucru se datorează numai expunerii zonei la radiațiile UV, pe durata

procesului îndelungat de vindecare sau reacția la vindecarea unui client. Acest lucru nu se

datorează niciodată tipului de dispozitiv utilizat, sau modului în care a fost desfășurat

tratamentul

2.Pete Roz Atrofice (unde au fost aplicate punctele), care durează timp de 6 luni după

tratament. Nu este încă foarte clar ce provoacă această reacție adversă pe termen lung, în să

până acum s-a retras de la sine pe termen lung. Se crede că se datorează utilizării

machiajului sau produselor nepotrivite pe durata procesului nevindecare pe termen scurt.

3.Procesul de vindecare pe termen lung, împreună cu inflamarea zonei. Acest efect advers a

fost raportat numai după tratamentele cu intensitate ridicată. De asemenea, tot din acest

motiv, se recomandă tratamentele cu intensitate redusă sau medie.



4. Perioadele îndelungate de laxitate a pielii pe pleoapele superioare unde au fost desfășurate

tratamente de intensitate ridicată. Laxitatea este de asemenea asociată cu un sentiment de

ușor disconfort pe zona tratată. Acest efect advers a fost raportat după tratamentele cu toate

dispozitivele, în special după tratamentele cu intensitate ridicată.

5. 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.

• Perioada de așteptare între tratamente. Clientul poate începe orice activitate profesională

imediat după acest tratament estetic, dar în orice caz, clientul ar trebui să evite orice activități

care pot crește expunerea la potențiale infecții. Ar putea apare inflamații asociate cu acest

tratament. În orice caz, inflamarea este un eveniment rar și are loc de obicei după tratamentele

cu intensitate ridicată și începe în ziua după atingerea punctului culminant al tratamentului, în

a treia sau a patra zi și se reduce de la sine. Timpul de așteptare mediu este de 7 zile și

variază în funcție de intensitatea tratamentului și reacția pielii fiecărei persoane



• Tratamentul poate fi repetat o dată la fiecare 4-5 săptămâni. În funcție de reacția pielii la

tratament (pielea va deveni mai roz după 4-6 săptămâni), așteptați până ce culoarea

pielii devine normală, înainte de a repeat tratamentul

• În mod normal, pentru ridurile periorale (ridurile de fumător), ,pot fi necesare 4-5

tratamente cu intensitate medie, pentru a obține rezultate satisfăcătoare.

• În cazul ridurilor periorale la nefumători, pot fi suficiente una sau două tratamente de

intensitate medie, pentru a obține rezultatele dorite.


