ZAŁĄCZNIK NR 5
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA – FRAKCYJNA


Zabieg polega na kontrolowanej mikroperforacji naskórka (ang CIT – Collage Induction Therapy – terapia
indukująca tworzenie się kolagenu), bez uszkodzenia naczyń krwionośnych w wewnętrznych partiach skóry
właściwej.



Może być wykonywany na powierzchni całego ciała i polega na intensywnym, gęstym, odpowiednio głębokim
nakłuwaniu naskórka powierzchni, które chcemy poddać regeneracji.



W trakcie jednego zabiegu, na skórze poddanej zabiegowi, urządzenie do mezoterapii mikroigłowej wykonuje
dziesiątki tysięcy mikro nakłuć.



Procedura wykonywania tego zabiegu jest bezpieczna, szybka, ściśle określona i nie wymaga specjalnego
przygotowania pacjenta przed wizytą.



Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Jest zabiegiem bolesnym o indywidualnym odbiorze.



Zabieg wykonywany jest sprzętem z końcówką jałową, jednorazowego użycia.



Preparaty stosowane w mezoterapii mikroigłowej są jałowe.



Mezoterapia frakcyjna może być stosowana przy każdym typie skóry, również skór cienkich,
delikatnych i wrażliwych, nie powoduje nadwrażliwości na słońce i może być stosowana przez cały rok.



Mikro nakłuwaniem wywołany jest stan zapalny a towarzyszące objawy ustępują w ciągu 1-7 dni.
Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, mogą pojawić się obrzęki, wybroczyny oraz
bolesność i tkliwość skóry. Tym zabiegiem wywołany jest proces regeneracji i tworzenia się nowego
kolagenu i trwa przez okres kilku tygodni od zabiegu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW - odstępy czasowe określane są indywidualnie, najczęściej polecane są serie 4-6
zabiegów w odstępach, co 2-4 tygodnie.

MOŻLIWE REAKCJE PO ZABIEGU

Rumień, obrzęki, podrażnienie po wkłuciu igieł, zgrubienia, krostki, strupki, krwiaki i zasinienia, przebarwienia
związane z indywidualną wrażliwością skóry, rozgrzanie skóry, stan gorączkowy. Reakcje mogą się różnić i są
zależne od indywidualnej odpowiedzi skóry i organizmu na nakłucia i zastosowany preparat.
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ZALECENIA PO ZABIEGU


Nie nakładać makijażu do 24 godzin po zabiegu



Unikać wysiłku fizycznego, opalania na słońcu, w solarium, sauny przez 10-14 dni po zabiegu,



Obowiązkowe jest stosowanie preparatów zawierający filtry ochronne o wartość SPF min 50, w celu
uniknięcia przebarwień posłonecznych.



Pielęgnacja domowa po zabiegu powinna być ustalona przed rozpoczęciem zabiegu i ściśle
przestrzegana przez pacjenta zarówno w zakresie rodzajów używanych preparatów, jak ich sposobu
użycia. Zostanie ona przedstawiona w postaci pisemnej w załączniku nr 1 Informacja o kuracji
domowej.



Nie wolno wprowadzać nowych, wcześniej niestosowanych kosmetyków, wykonywać peelingów oraz
innych zabiegów kosmetycznych bez wcześniejszego uzgodnienia z kosmetologiem w Gabinecie
Kosmetyki Madame Bleu, w okresie 30 dni od wykonania zabiegu.



Wszelkie niepokojące objawy, powikłania, po zabiegu pacjent powinien zgłosić osobiście do Gabinetu
celem konsultacji.

PRZECIWWSKAZANIA


Miejscowe stany zapalne skóry – infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze;



Skóra źle tolerująca iniekcje, nakłucia;



Przyjmowanie przez dłuższy okres leków przeciwzakrzepowych;



Choroby ogólnoustrojowe (metaboliczne, nowotwory, zaburzenia neurologiczne, itd.);



Skłonność do bliznowacenia;



Cukrzyca;



Ciąża, karmienie piersią;



Alergia;



Cera naczyniowa;



Stosowanie terapii izotroteiną;



Choroby skóry w stanie aktywnym;



Kwalifikacja do zabiegu po zakończeniu leczenia farmakologicznego w przypadku chorób skóry wraz z
konsultacją dermatologiczną można wykonać w gabinecie.
……………………………………………….
Data i podpis
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