
CO2 Fractional Laser
Το CO2 Fractional Laser αποτελεί το πλέον παραδοσιακό Laser για δερματολογική χρήση και
χρησιμοποιείται για ανάπλαση δέρματος, δυσχρωμίες αλλά και για καυτηριασμούς, εξαχνώσεις και
τομές.  

Το CO2 Fractional Laser που διαθέτουμε, αποτελεί την επανάσταση στο Full Skin Resurfacing καθώς
απαιτεί μόλις λίγα λεπτά για την ολοκλήρωση μιας συνεδρίας χωρίς carbon effect.

Τι είναι το CO2 Fractional Laser;

Το CO2 Fractional Laser αποτελεί τη νέα γενιά των laser για ανάπλαση και προσφέρει εντυπωσιακά
αποτελέσματα με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Συγκεκριμένα, το CO2 Fractional Laser προκαλεί
εκλεπτυσμένους μικροτραυματισμούς στην επιδερμίδα κατά διαστήματα, με αποτέλεσμα να
επισπεύδει τη διαδικασία ανάπλασης του οργανισμού. Το γεγονός ότι οι μικροτραυματισμοί
γίνονται κατά διαστήματα, έχει ελαχιστοποιήσει τους χρόνους αποθεραπείας, χωρίς όμως να
επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Κλινικά Αποτελέσματα

Πόσες εφαρμογές χρειάζονται;

Συνήθως, δε χρειάζονται περισσότερες από 3 έως 4 εφαρμογές, αν και αυτό έχει να κάνει με τη
σοβαρότητα του προβλήματος που έχει να αντιμετωπίσει ο ειδικός.

Είναι η διαδικασία χρονοβόρα;

Το CO2 Fractional Laser που υπάρχει στο ιατρείο μας, είναι το ταχύτερο laser που υπάρχει στην
παγκόσμια αγορά. Συγκεκριμένα, λειτουργεί με πενταπλάσια ταχύτητα από οποιοδήποτε άλλο. Έτσι,
ο συνολικός χρόνος εφαρμογής σε ένα πρόσωπο δεν ξεπερνά τα 5 με 6 λεπτά.

Είναι η διαδικασία επώδυνη;

Η εφαρμογή με το fractional CO2 laser είναι σχεδόν ανώδυνη και τις περισσότερες φορές δε
χρειάζεται ούτε τοπικό αναισθητικό.

Τι πρέπει να προσέχω μετά τις εφαρμογές;

Μετά από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να
αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία και θα πρέπει οπωσδήποτε να
χρησιμοποιείται αντηλιακό υψηλού δείκτη
προστασίας και τοπικά σκευάσματα κατά τις
οδηγίες του ειδικού.

Σε ποιες περιοχές του σώματος μπορεί να
γίνει εφαρμογή;

Εκτός από το πρόσωπο, το λαιμό, το
ντεκολτέ και τα χέρια το CO2 Fractional
Laser βρίσκει εφαρμογή σε οποιοδήποτε
μέρος του σώματος υπάρχει πρόβλημα και
έχει ένδειξη η συγκεκριμένη μέθοδος (πχ.
ραγάδες).

Γιατί να διαλέξω τη μέθοδο του Fractional CO2 laser;

- Γιατί αποτελεί την πιο σύγχρονη και πρωτοποριακή μέθοδο ανάπλασης παγκοσμίως.
- Γιατί είναι η μόνη μέθοδος που δίνει ορατά και άμεσα αποτελέσματα με ελάχιστο αριθμό
συνεδριών.
- Γιατί είναι η μόνη μέθοδος που δίνει λύσεις σε πραγματικά δύσκολα προβλήματα της επιδερμίδας
(πχ . δυσχρωμίες).
- Γιατί είναι η πιο ασφαλής μέθοδος, χωρίς να χρειάζεται ο υποψήφιος να αποκοπεί από τις
καθημερινές του δραστηριότητες («lunch break treatment»).

Σε ποιες περιπτώσεις έχει εφαρμογή το Fractional CO2 laser;

Το fractional CO 2 laser συνίσταται για:
     • Θεαματική ανάπλαση
     • Εξάλειψη ουλών ακμής
     • Εξάλειψη δυσχρωμιών
     • Θεαματική μείωση ραβδώσεων
     • Εξάλειψη λεπτών ρυτίδων
     • Εξάλειψη φωτογήρανσης


