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Ellipse to producent rozwiązań opartych na wykorzystaniu światła do przeprowadzania
zabiegów medycznych i kosmetycznych. Ellipse jest uznaną firmą wśród lekarzy i terapeutów z całego świata, którzy cenią sobie wysoką jakość jej produktów i usług. © Ellipse A/S.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zaawansowane rozwiązania
do pielęgnacji skóry
wykorzystujące I2PL i laser

Czy masz
trądzik różowaty?

Trądzik różowaty może irytować w wielu sytuacjach. W przeciwieństwie do ciebie inni ludzie nie
zauważają rozlanych rumieni na twojej twarzy ani
niewielkich naczyń krwionośnych (zwanych teleangiektazjami). Lekarz prawdopodobnie zasugerował
już prowadzenie dziennika, który pozwoli zidentyfikować, co powoduje pogorszenie objawów trądziku
różowatego, podczas gdy zabieg Ellipse pomaga zredukować te objawy.
Jak działa zabieg Ellipse?
Krótkie i bezpieczne impulsy światła (technologia I2PL
opracowana przez Ellipse, często określana mianem
lasera) są kierowane w stronę powierzchni skóry.
System filtruje światło, aby zapewnić, że wykorzystywane długości fal są absorbowane przez hemoglobinę w naczyniach krwionośnych. Światło zamieniane
jest w ciepło, które niszczy proteiny w ścianie naczyń
krwionośnych, powodując ich stopniowe zanikanie
po zabiegu. Aby zapewnić optymalne przenoszenie
światła, przed zabiegiem na powierzchnię skóry nakłada się cienką warstwę żelu (przypominającego żel
stosowany podczas badań USG).
Które obszary ciała mogą być poddawane zabiegom?
Zabieg Ellipse pozwala rozprawić się z rozlanymi rumieniami, które są charakterystyczne dla wstępnej
fazy trądziku różowatego, jednak pojedyncze naczynia, pojawiające się później, również można elimi-

nować. Zabiegi są bardzo skuteczne u pacjentów z
jasną karnacją i bez opalenizny. Jeśli skóra jest mniej
opalona, kontrast pomiędzy naczyniami krwionośnymi a kolorem pozostałej powierzchni skóry jest
większy, co z kolei ułatwia przeprowadzanie zabiegu. Niemniej specjaliści Ellipse opracowali fabryczne
ustawienia dla różnych typów skóry, które pozwalają
na wykorzystanie odpowiedniej ilości energii dla konkretnej karnacji.
Jak długo trwa zabieg Ellipse?
Czas zabiegu zależy od wielkości obszaru występowania problemów oraz od liczby naczyń krwionośnych.
Jedna sesja zazwyczaj trwa 10-20 minut.
Czy konieczne są specjalne środki ostrożności
przed i po zabiegu?
Światło wykorzystywane podczas zabiegu jest w pełni bezpieczne. Niemniej należy unikać opalania się
(na słońcu, w solarium lub stosowania środków samoopalających) przed oraz po okresie zabiegowym.
W przeciwnym razie opalona skóra absorbuje więcej
światła, a to z kolei sprawia, że zabieg jest mniej skuteczny i bardziej bolesny. Zaleca się także unikanie
palenia na cztery godziny przed zabiegiem. Ogólnie
żadna specjalna pielęgnacja nie jest konieczna po zabiegu, jednak osoby z wrażliwą skórę mogą stosować
na twarzy zimny kompres (kawałek tkaniny zwilżonej
zimną wodą) natychmiast po zabiegu lub korzystać
ze specjalnej maści przepisanej przez lekarza. Po zabiegu nie powinno się wystawiać skóry na oddziaływanie promieni słonecznych przez 30 dni, nawet jeśli
nie ma żadnych objawów zapalenia na obszarze poddawanym zabiegowi. Korzystaj z ochrony przeciwsłonecznej (co najmniej SPF 30), jeśli unikanie słońca nie
jest możliwe.

Ile zabiegów należy przeprowadzić?
Liczba zabiegów zależy od lokalizacji i liczby widocznych pajączków. Badania kliniczne potwierdziły, że w
większości przypadków wystarczają 1-4 zabiegi oddzielone od siebie jednomiesięczną przerwą.
Czy zabieg jest bolesny?
Żadne środki znieczulające nie są wymagane, a większość pacjentów opisuje zabieg jako praktycznie bezbolesny, przypominający pstryknięcie z „gumki-recepturki”, po którym występują odczucia podobne
do delikatnego ciepła po dniu spędzonym na plaży.
Czy zabiegi Ellipse są naprawdę bezpieczne
i skuteczne?
Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i
skuteczność sprzętu Ellipse zostały przeprowadzone
przez czołowych lekarzy przed wprowadzeniem produktu na rynek, a wyniki tych badań opublikowano
w szanowanych dziennikach medycznych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi artykułami, które można
znaleźć na stronie internetowej Ellipse – www.ellipse.com.

