NIEINWAZYJNY LIFTING POWIEK Z UŻYCIEM JETT LIFT MEDICAL
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Czym jest Jett Plasma Lift Medical
Jest to urządzenie medyczne stosowane do leczenia skóry, usuwania
małych brodawek, blizn, rozstępów i wszelkich typów uwypukleń skóry.
Rezultaty są osiągane przy pomocy „iskry” wytwarzanej przez prąd stały,
która generuje ciepło ogrzewające skórę. Zjawisko nazywane jest
fulguracją prądem stałym (od łacińskiego „fulgur” – piorun), a Jett Plasma
Lift Medical jest urządzeniem, które je wykorzystuje
do celów leczniczych. W przypadku fulguracji generowane są
wyładowania elektryczne, co sprawia, że powietrze zostaje zjonizowane i
powstaje plazma. Właściwości Jett Plasma Lift Medical mają
zastosowanie w nieinwazyjnym lifltingu powiek.
Nieinwazyjny lifting powiek
a. Wskazania
- opadanie powiek górnych
- odwinięcie powieki dolnej
- kurze łapki (zmarszczki wokół oczu)
- zmiany skórne: kępki żółte, włókniaki, brodawki, naczyniaki
b. Jak działa plazma
W miejscu przyłożenia urządzenia, między elektrodą a skórą, tworzy
się tzw. mostek elektryczny i wokół powstaje plazma powodująca
odparowanie komórek naskórka i przypalenie białka, co skutkuje
obkurczeniem się nadmiaru skóry.
Jett Plasma Lift Medical działa w obrębie naskórka, bez uszkodzenia
skóry i bez krwawienia, a procedura ma charakter punktowy.
Pozwala pozbyć się pierwszych oznak starzenia, odmłodzić
wygląd i spojrzenie.
Zabieg trwa ok. 20 minut a punktowe ślady sublimacji o średnicy 1 mm
utrzymują się do tygodnia.

Zalety zabiegu przy użyciu Jett Plasma Lift Medical
1. Nieinwazyjny charakter – alternatywa dla klasycznej blefaroplastyki
chirurgicznej.
2. Precyzja – działania punktowe.
3. Natychmiastowy efekt.
4. Bezpieczeństwo, komfort, nowoczesność.
Przeciwskazania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozrusznik serca.
Urządzenia elektryczne wszczepione pod skórę.
Padaczka.
Ciąża.
Metalowe implanty w obszarze leczenia.
Choroby skóry.
Choroby nowotworowe.

Przebieg zabiegu
1. Przed zabiegiem na leczony obszar skóry nakładamy maść znieczulającą
(ok. 20 minut).
2. Podczas zabiegu pacjent może odczuwać pieczenie lub swędzenie w
miejscu działania Jett Plasma Lift Medical.
Objawy i zalecenia po zabiegu
1. Po zabiegu widoczne są niewielkie punktowe strupki, które utrzymują
się przez 5 – 7 dni.
2. Możliwy jest niewielki obrzęk okolicy poddanej zabiegowi.
3. Po odpadnięciu strupków skóra może być zaczerwieniona przez 7 – 14
dni. W tym czasie należy stosować kremy przyspieszające regenerację
skóry i redukujące rumień.
4. Po zabiegu należy unikać słońca.
5. Jeśli efekty liftingu nie są zadowalające, zabieg można powtórzyć
najwcześniej po 6 tygodniach.

