VŠEOBECNÁ KOŽNÍ AMBULANCE pro dospělé i dě

Smetanova 764, 280 02 Kolín IV, tel: 321 752 520
na poliklinice vedle divadla v 1. patře
Objednávání pacientů: 606 604 648
e-mail: info@dermakolin.cz, www.dermakolin.cz

OPERAČNÍ FRAKČNÍ CO2 LASER
Použití frakčního CO2 laseru
Q

Q

Q

Q

k operační léčbě (odstranění) mateřských znamének,
fibromků, různých „výrůstků“ kůže např. bradavic
a kondylomat
k omlazení rejuvenaci kůže - laserový resurfacing,
vyrovnání drobných vrásek celého obličeje,
nebo jeho čás (kolem očí, tvář, kolem rtů, čelo…),
omlazení krku a dekoltu, odstranění vrásčité kůže
a omlazení hřbetů rukou
k odstranění pigmentových skvrn obličeje, dekoltu,
hřbetů rukou
k vyrovnání jizviček - například po akné

Zlepšuje kvalitu ple , odstraňuje barevné nerovnos ,
vyrovnává drobné vrásky a jizvy.

Princip frakčního CO2 laseru
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Přístroj využívá frakční technologie, to znamená, že laserový paprsek neprovádí plošnou destrukci,
nýbrž zasahuje bodovitě pouze část pokožky a to v podobě mřížky s volitelnou hustotou bodů.
Nezasažená tkáň je pak centrem procesu hojení a novotvorby nové, „mladé“ pokožky.
Laserový paprsek působí ve svrchních a středních vrstvách kůže a vyvolává následné efekty:
Q
okamžité smrštění pokožky (li ingový efekt)
Q
zjemnění vrásek senilních i mimických
Q
odstranění pigmentace (sluneční i senilní)
Q
tvorbu nových kolagenních vláken po dobu 6 měsíců od zákroku
(redukce vrásek, vypínání pokožky)
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Průběh ošetření frakčním CO2 laserem
Q

Q
Q

Q

Q
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konzultace před ošetřením se specialistou
- dermatologem (po objednání v ordinaci DERMAKOLIN)
vhodné roční období (podzim, zima, časné jaro)
samotné ošetření není výrazně boles vé, pro komfort
pacienta používáme lokální aneste cký krém
po výkonu pokožku lokálně ochladíme a v době hojení
se aplikují hojivé krémy
hojení probíhá přibližně týden, po rozsáhlejším
ošetření (resurfacing celého obličeje) doporučujeme
2 dny klidový režim doma
ošetřená místa je nutné dočasně chránit před intenzivním slunečním zářením

Orientační ceník služeb
Konzultace před CO2 laserovým ošetřením
Frakční resurfacing celého obličeje
Frakční resurfacing hřbety rukou
Jednotlivá ložiska (čás obličeje, jizvy, pigmentace, skvrny ...)
Laserové odstranění znamének

100
4900
2900
od 900

Kč
Kč
Kč
Kč

900 Kč
(500 Kč každé další)
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