PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH
MIKRODERMOBRAZJA
Przeciwwskazania bezwzględne













Zakażenia bakteryjne np: liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa;
Zakażenia wirusowe, np.: brodawki, opryszczka, mięczak zakaźny;
Zakażenia grzybicze oraz drożdżakowe;
Trądzik krostkowy, ropowiczy, trądzik różowaty;
Występowanie uszkodzeń i ciągłości skóry;
Nowotwory skóry i znamiona;
Naczyniaki jamiste;
Stosowanie terapii izotroteiną wymaga przynajmniej 3 – 6 miesięcznej karencji po
zakończeniu kuracji; kwalifikacja do zabiegu – wymagana jest konsultacja
dermatologiczna;
Stosowanie leczenia sterydami, hormonami;
Skłonność osobnicza do powstawania bliznowców;
Wykonane zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy wymagaj przerwy do 2 miesięcy od
ich wykonania;
Inne przeciwwskazania medyczne;

Przeciwwskazania względne:
 Ciąża, karmienie piersią;

KWASY
MIGDAŁOWY, PIROGRONOWY, AZALAINOWY, SALICYLIOWY ORAZ INNE Z
GRUPY KWASÓW AHA, BHA, PHA, KWAS FITOWY
RETINOL
 Infekcje skórne w fazie aktywnej (opryszczka)
 Zapalenie tkanki łącznej, podrażniona skóra
 Ciąża i karmienie piersią
 Grzybica łuszczyca
 Chemioterapia
 Skłonność do powstania bliznowców
 Duża ilość znamion melanocytowych
 Leczenie retinoidami w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 Nadwrażliwość na składniki receptury preparatów badanych i uzupełniających
 Przerwanie ciągłości naskórka
 Zakaz opalania (słońce solarium) podczas stosowania preparatów a po zakończeniu
serii zabiegów minimum miesiąc od zakończenia kuracji.
Względne
 Ciąża, karmienie piersią
 Atopowe zapalnie skóry
 Łuszczyca
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ZABIEGI ELEKTROTERAPEUTYCZNE stosowane w gabinecie:
GALWANIZACJA
JONOFOREZA
PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI- PRĄDY D’ARSONWALA
Przeciwwskazania ogólne do wykonania wyżej wymienionych zabiegów
 Nowotwory oraz okres 5 – 10 lat od chwili wyleczenie. Zabieg w gabinecie może być
wykonany z pisemną zgodą lekarza prowadzącego,
 Uszkodzenia skóry w miejscu zabiegu,
 Stany zapalne pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybicze skóry w miejscu
zabiegu,
 Choroby skóry, w których wspomniane zabiegi mogą wpływać negatywnie (faza
zaostrzenia trądziku pospolitego przebiegająca z ropnymi wykwitami, faza zaostrzenia
trądziku różowatego),
 Leczenie retinoidami,
 Liczne teleangiektazje i skłonności do ich powstawania
 Niewyrównana cukrzyca
 Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 Zakrzepowe zapalenie żył i tętnic, żylaki
 Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych (np.: Układowe zapalenia naczyń,
np. guzkowe zapalenie tętnic, Toczeń rumieniowaty układowy, Sarkoidoza, Cukrzyca,
Nadciśnienie tętnicze, Zespół metaboliczny, AIDS)
 Nadciśnienie tętnicze
 Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego i inne choroby serca oraz
niezdiagnozowane dolegliwości ze strony układu krążenia
 Gruźlica
 Stany podgorączkowe, przeziębienie
 Ciąża, karmienie piersią

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA /FRAKCYJNA/











Miejscowe stany zapalne skóry – infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze;
Skóra zle 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. Kwalifikacja do zabiegu po zakończeniu leczenia wraz
z konsultacją dermatologiczną;
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MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – ELEKTROPORACJA Połączenie wysokonapięciowego
jednokierunkowego prądu impulsowego o częstotliwości radiowej z ultradźwiękami, jako
dodatkowego czynnika wspomagającego wnikanie substancji.
























Ciężki ogólny stan i wyniszczenie
Choroby nowotworowe i okres od 5 do 10 lat od ich wyleczenia. Zabieg w gabinecie
może być wykonany z pisemną zgodą lekarza prowadzącego.
Bakteryjne, grzybicze, wirusowe choroby skór w miejscu wykonywania zabiegu, w
tym również zakażenie opryszczki)
Ostre i przewlekłe procesy infekcyjne w całym organizmie
Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych
Choroby skóry, w których ultradźwięki mogą wpływać negatywnie (faza zaostrzenia
trądziku pospolitego przebiegająca z ropnymi wykwitami, faza zaostrzenia trądziku
różowatego),
Liczne teleangiektazje i skłonności do ich powstawania,
Uszkodzenia mechaniczne skóry w miejscu zabiegu,
Zaburzenia funkcji układu krążenia, szczególnie jego niewydolność oraz istotne
zaburzenia krążenia tętniczego i pracy serca,
Wszczepiony rozrusznik serca i inne implanty elektroniczne (istnieje możliwość
zakłócenia ich pracy),
Zakrzepowe zapalenie żył i tętnic, żylaki,
Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, sterydowych, hormonalnalnych
Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego i inne choroby serca
oraz niezdiagnozowane i nieleczone dolegliwości ze strony układu krążenia.
Niewyrównana cukrzyca
Gruźlica
Infekcje jamy ustnej, szczególnie ropne zapaleni dziąseł i zębów
Ekstrakcja zębów.
Protezy zębowe, aparaty ortodontyczne
Zabiegów nie powinno wykonywać się po terapii wypełniaczami tkankowymi i
bezpośrednio po terapii toksyną botulinową.
Spastyczne porażenie mięśni
Ostre stany zapalne w przebiegu chorób układowych (np.: Układowe zapalenia naczyń,
np. guzkowe zapalenie tętnic, Toczeń rumieniowaty układowy, Sarkoidoza, Cukrzyca,
Nadciśnienie tętnicze, Zespół metaboliczny, AIDS)
Indywidualna wrażliwości skóry i organizmu na zabiegi elektroterapii
Ciąża, karmienie piersią
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