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spojrzeniem
WIODĄCE KLINIKI MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ W POLSCE WYBRAŁY PLEXR!

Leczenie opadających powiek do tej pory było zarezerwowane w głównej mierze dla lekarzy
chirurgów plastycznych. Wynikało to z faktu, iż żadna z metod oferowanych przez urządzenia
stosowane w medycynie estetycznej nie przynosiła satysfakcjonującego efektu terapeutycznego w tym
wskazaniu. Jedynym rozwiązaniem dla takich pacjentów było skierowanie ich na chirurgiczny
zabieg blefaroplastyki powiek. Z tym większym zainteresowaniem sprawdziliśmy możliwości
urządzenia Plexr, które okazało się znakomitym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy z różnych
powodów nie mogą zostać poddani zabiegowi chirurgicznemu lub na taki
zabieg jest dla nich zbyt wcześnie.

N

a polskim rynku medycyny estetycznej pojawiły się różne technologie wykorzystujące mikrowiązkę plazmy jako czynnik pozwalający
na sublimację komórek naskórka i uzyskanie w ten
sposób efektu terapeutycznego w postaci usunięcia
nadmiaru wiotkiej skóry.
PLEXR jest obecnie jedynym oryginalnym urządzeniem generującym mikrowiązkę plazmy, którego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania zostały potwierdzone w wieloletnich badaniach klinicznych.
Technologia generowania mikrowiązki plazmy
w PLEXR jest unikalna ze względu na zastosowane
źródło energii wyzwalające powstawanie plazmy. Została ona objęta dwoma międzynarodowymi patentami i jest obecnie niemożliwa do skopiowania.

NIEOPERACYJNA KOREKCJA POWIEK
Efekty Plexr
widoczne są
bezpośrednio po
wykonaniu
zabiegu.
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Technologia Plasma Exeresis zastosowana
w PLEXR jest unikalna ze względu na profil
bezpieczeństwa pracy w okolicy oka.

Urządzenie Plexr zdobyło pierwsze miejsce w konkursie Perły Dermatologii Estetycznej 2016
w kategorii „Najlepsze urządzenie do odbudowy i regeneracji skóry”.
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Leczenie opadających powiek
kojarzone jest z zabiegiem
operacyjnej blefaroplastyki.
I rzeczywiście to najlepsze
rozwiązanie, jeśli pacjent
w okolicy oczu ma duży
nadmiar tłuszczu lub konieczne jest wycięcie części powiększonego mięśnia okrężnego oka. Jednak gdy problem
nie wynika z nadmiaru tłuszczu, możemy uzyskać znakomite efekty estetyczne bez
konieczności używania
skalpela. Standardowo wykonujemy zabiegi z zastosowaniem lasera, które są mniej
inwazyjne, a efekty na tyle
dobre, że mogą w wielu
przypadkach zastąpić procedury chirurgiczne. W przypad-
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kach gdy problem wynika
z wiotkości i nadmiaru skóry,
odkryciem ostatnich lat jest
plazmowe urządzenie PLEXR.
Plazma pozwala na „odparowanie” nadmiaru naskórka
w obrębie powiek, dzięki
czemu uzyskujemy efekt
bardziej „otwartego” oka.
PLEXR daje również efekt
uniesienia kącika oka. Zaletą
tej metody jest krótki czas
gojenia i brak śladów ingerencji chirurgicznej. Zabieg
wykonywany jest w znieczuleniu kremem i trwa 20 minut.
Optymalne efekty uzyskujemy
po jednym do trzech zabiegów, w zależności od stopnia
zaawansowania zmian. Efekt
utrzymuje się od 2 do 4 lat.
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Plexr jest nie tylko alternatywą dla chirurgicznej blefaroplastyki. Wykorzystuje go
również z powodzeniem
w leczeniu innych obszarów
skóry, takich jak zmarszczki
wokół ust i oczu czy wiotkość
skóry na szyi. W przeciwieństwie do innych technik,
takich jak elektrokoagulacja,
elektrofurgulacja czy radiofrekwencja, zastosowana
w PLEXR plazma nie powoduje stanu zapalnego otaczających tkanek, ponieważ jej
działanie ogranicza się do
granicy warstwy podstawnej
skóry właściwej. Obserwacje
te zostały potwierdzone
w badaniach histologicznych
tkanek poddanych leczeniu

Leczenie opadających
powiek do tej pory pozostawało poza zasięgiem metod
nieinwazyjnych. Jedynym
rozwiązaniem dla pacjentów
borykających się z tym
problemem było skierowanie
ich na chirurgiczny zabieg
blefaroplastyki powiek. Z tym
większym zainteresowaniem
sprawdziłam możliwości
urządzenia PLEXR, które
okazało się znakomitym
rozwiązaniem dla pacjentów,
którzy z różnych powodów
nie mogą lub nie chcą się na
zabieg chirurgiczny zdecydować. PLEXR jest generatorem
mikrowiązki plazmy, stosowanym głównie w nieablacyjnej
dynamicznej blefaroplastyce

sublimacyjnej. Krótki okres
gojenia, komfort pacjenta
podczas zabiegu, a przede
wszystkim bardzo naturalny
efekt powoduje, że PLEXR
jest świetną alternatywą dla
tradycyjnych metod chirurgicznych. W mojej klinice
stosuję jedynie urządzenia,
których skuteczność i bezpieczeństwo mają potwierdzenie
w badaniach klinicznych,
stąd naturalny wybór PLEXR
jako idealnej metody do
leczenia opadających powiek. PLEXR daje optymalne
efekty kliniczne, procedura
jest prosta i bezpieczna dla
pacjentów, a także nie
pozostawia śladów ingerencji
chirurgicznej.
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urządzeniem PLEXR. Dzięki
temu PLEXR pozwala na
bezpieczną pracę w okolicy
oka, również we wskazaniach
dermatochirurgicznych.
Dzięki PLEXR mogę usuwać
teraz zmiany skórne
w okolicy oka – brodawki,
prosaki, włókniaki, co było
niemożliwe w przypadku
technologii laserowej. Znakomite efekty uzyskujemy
również w przypadku wiotkiej
skóry na brzuchu, nad
łokciami i kolanami. Dodatkowe atuty to niezwykły komfort
podczas procesu leczenia
i gojenia oraz krótki okres
rekonwalescencji pacjenta,
nie więcej niż 6-7 dni po
zabiegu.
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Coraz częściej do mojego
gabinetu trafiają pacjenci
z problemem opadających powiek. W wielu
przypadkach na zabieg
chirurgiczny jest za
wcześnie lub pacjenci
nie są w stanie zaakceptować procesu gojenia po
ingerencji chirurgicznej.
Możliwościami zastosowania urządzenia PLEXR
w leczeniu wiotkości
skóry na powiekach
zainteresowałam się
głównie ze względu na
ilość publikacji naukowych potwierdzających
jego skuteczność oraz
znakomite doświadczenia
lekarzy z innych europej-

skich krajów. W mojej
ocenie PLEXR, dzięki
swojej zdolności obkurczania i usuwania nadmiaru wiotkiej skóry, jest
doskonałą alternatywą dla
zabiegów blefaroplastyki
powiek górnych. Mikrowiązka plazmy jest precyzyjnie aplikowana na
skórę i działa jedynie
w naskórku. Powoduje to,
że proces gojenia trwa
jedynie kilka dni, a zabieg
nie wyłącza pacjentów
z codziennych aktywności. PLEXR stosuję również do leczenia „zmarszczek palacza”, liftingu
wiotkiej skóry na szyi oraz
korekcji dolnych powiek.
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