Veido rožinę, pigmentines
dėmes, aknę ir daugelį kitų
odos estetinių problemų
sėkmingai sprendžia lazerio procedūros. Pasaulyje
pripažintos, vienintelės
Baltijos šalyse ypač tikslaus lazerio "Excel V™"
procedūros atliekamos
Čiurlionio estetinės dermatologijos klinikoje,
esančioje Vilniuje.

MODERNU: klinikos vadovė L.Jokubauskienė
džiaugiasi investicija į technologiškai pažangiausius
estetinės medicinos gydomuosius aparatus.

Gydymas – švelnus,
rezultatai – ilgalaikiai

V

Vilnietei Kristinai prieš ketverius me
tus buvo diagnozuota veido rožinė: „Visą
šį laiką bandau susigyventi su diagnoze,
nes liga neišgydoma. Pasirodžius pirmie
siems simptomams, pradėjau ieškoti me
dikamentinio gydymo, o neseniai išban
džiau naujausias lazerio procedūras."
Pasak Čiurlionio estetinės dermato
logijos klinikos vadovės Linos Joku
bauskienės, jau po pirmosios procedū
ros buvo matomi geri rezultatai.
„Pokyčius pastebėjau iš karto. Ke
lias dienas veide dar buvo matyti žymės
nuo lazerio procedūros. Vėliau oda išsi
lygino, o raudonis buvo ne toks paste
bimas. Dar geresnius rezultatus pavy
ko pasiekti po antros procedūros. Mano
atveju rekomenduojama ir trečia proce
dūra, nes veido raudonis pasikartojan
ti problema ir reikalinga nuolatinė odos
priežiūra", – teigia Kristina.
Naujos kartos lazeriu gydant rožinę, iš
plitusį raudonį ar šalinant kitus kraujagys
linius darinius, procedūrų metu naudoja
ma inovatyvi odos šaldymo sistema – prieš
procedūrą, jos atlikimo metu ir po proce
dūros. Tai užtikrina, kad pacientas nejaučia
skausmo. Po procedūrų oda gali parausti ar
atsirasti nežymus patinimas, kuris praei
na per 24–48 val., pakanka prižiūrėti odą,
kaip rekomenduoja klinikos specialistai.
Atliekant lazerio procedūras gydant
rožinę, nereikia medikamentinio gydy
mo: naudoti hormoninių tepalų ir gerti
/ 2019 ruduo

antibiotikų. "Jau po pirmos lazerio pro
cedūros poveikis buvo toks, kaip išgė
rus antibiotikų kursą. Manau, kad la
zeris yra palankesnis sveikatai metodas
nei vaistai", – įsitikinusi Kristina.
Rožine susirgti gali bet kuris žmo
gus, tačiau ši liga dažniau pasireiš
kia 30–50 m. moterims. Stresas, aštrus
maistas, tiesioginiai saulės spinduliai,
temperatūros pokyčiai dar labiau paaš
trina ligos požymius.
Pasak klinikos vadovės L.Jokubaus
kienės, pasaulyje apdovanojimais įver
tintas ir ypač tikslus lazeris „Excel V™"
yra vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir
Baltijos šalyse.
„Excel V™" lazerių sistema pritaiko
ma įvairiems plačiausio kraujagyslinių
ir nepiktybinių estetinių komplikacijų
spektrui gydyti: veido kraujagysliniai
dariniai (telangiektazija), rožinė, vyšni
nės angiomos, vorinės venos, pigmenti
nės dėmės, aknė. Dėl šių kraujagyslinių
ir kitų estetinių komplikacijų veido ir
kūno odoje atsiranda ryškiai matomos
kraujagyslės, pakinta odos spalva, atsi
randa dėmės ir randeliai po aknės.
„Šiandien klientai nori iš klinikos išei
ti su akivaizdžiais išvaizdos pokyčiais. Tai
paskatino mus investuoti į naujausius pa
saulyje ir technologiškai pažangiausius es
tetinės medicinos gydomuosius aparatus.
Šis lazeris pripažintas lyderiu pasaulyje gy
dant išsiplėtusius kapiliarus, varikozę. La

zerio procedūros plačiai panaudojamos ša
linant odos plaukuotumą, difuzinį raudo
nį, aktyvios formos aknę, naikina įvairių
tipų, senatvines pigmentines dėmes, stri
jas", – vardija klinikos vadovė.
Estetinių odos komplikacijų šalinimas
"Excel V" lazeriu – tai saugus ir neagre
syvus gydymo būdas. Lazerio proce
dūros ypač efektyvios naikinant raukš
les, nes skatina kalogeno, elastino, fibro
blastų gamybą, atjaunina odą, sutraukia
poras, oda po pirmos procedūros tam
pa stangresnė, juntamas akivaizdus odos
pakėlimo efektas. Veido atjauninimo
procedūra trunka iki 40 min.
Lyginant su frakciniais CO2 laze
riais, tai labai švelnus ir saugus odos at
jauninimo veido, kaklo, dekoltė ar plaš
takų srityje būdas, nėra skausmingo gi
jimo periodo, nelieka randų, oda nesi
sluoksniuoja ir nesilupa.
„Po atjauninimo procedūros oda gali
šiek tiek parausti kaip po saunos ar sau
lės, tačiau po 15–20 min., patepus ra
minamuoju kremu, galima vykti namo
ar į darbą, ir įsilieti į įprastą gyvenimo
ritmą", – sako L.Jokubauskienė.
Po lazerio procedūrų nerekomenduo
jama naudoti odą galinčių sudirginti
preparatų turinčių rūgščių (pvz. retino
lio, glikoklio, salicilo, hialurono ir kt.)
ir nebūtų šalutinio poveikio. Kiek pri
reiks lazerio procedūrų, priklauso nuo
sprendžiamos problemos.
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