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Jett Plasma Medical – lifting
powiek bez skalpela
Na rynku polskim istnieje już alternatywa dla chirurgicznej blefaroplastyki powiek, którą zapewnia urządzenie Jett Plasma Medical. Dzięki
niemu można odmłodzić powieki bez skalpela – właściwie bezdotykowo.
Zmarszczki, fałdy skórne, opadające powieki przestają być problemem
dzięki wykorzystaniu plazmy, nazywanej czwartym stanem skupienia.

Zalecenia do wykonania liftingu
powiek
Niechirurgiczny lifting powiek za pomocą Jett Plasmy nie ma ograniczeń wiekowych – nawet we wczesnym stadium wiotczenia skóry można zapobiegawczo wykonać delikatny lifting powiek tym urządzeniem. Wczesna interwencja daje bardzo
dobre efekty i chroni pacjentów przed pogłębianiem się problemu. Zabiegi chirurgiczne przeprowadzane są natomiast dopiero wtedy, gdy problem tworzenia się fałdów skórnych na ruchomej części powiek
jest już zaawansowany. Teraz każdy pacjent
z opadającą skórą ruchomej części górnych
powiek może skorzystać z urządzenia Jett

Plasma Medical. Likwiduje ono także siateczkę drobnych zmarszczek i w ten sposób wygładza powieki.
Zabieg stał się dobrą alternatywą dla
pacjentek, które od dawana myślały o interwencji chirurgicznej, ale nie mogły się
zdecydować ze względu na obawy związane z zabiegiem operacyjnym. Metodę stosują także kobiety, którym przeszkadzała
wiotkość powiek w codziennym życiu: mają na przykład problem z nałożeniem cieni
lub wykonaniem kreski eye-linerem, jednak
dla chirurgów stan ich powiek nie kwalifikuje się jeszcze do zabiegu chirurgicznego.
Teraz coraz częściej wykonuje się nieinwazyjne wygładzanie powiek także prewencyjnie u młodszych osób, które widzą
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pierwsze objawy wiotczenia skóry. Taka
wczesna interwencja sprawia, że nie trzeba
w przyszłości wykonywać zaawansowanych zabiegów, ponieważ skóra jest dobrze ujędrniona i napięta. Z metody korzystają także panowie, którzy nie są w stanie
zaakceptować zabiegu chirurgicznego, dlatego chętnie pozbywają się wiotkości powiek i kurzych łapek wokół oczu za pomocą Jett Plasmy.
Jett Plasma Medical – przełom
w medycynie estetycznej
Przede wszystkim dlatego, że do tej
pory nie było w medycynie estetycznej
urządzenia, które tak skutecznie zastępowałoby chirurgiczną blefaroplastykę. Kobiety musiały obserwować wiotczenie powiek i dopiero, gdy fałd skórny był naprawdę duży, decydowały się na zabieg chirurgiczny. W międzyczasie próbowały korekt
w rejonie brwi, które z założenia miały także unosić powieki. Testowały laserowe zagęszczanie skóry w tym obszarze – ale zabiegi nie dawały tak dobrych efektów i były trudne do wykonania dla mniej doświadczonych lekarzy ze względu na wyjątkową
wrażliwość i delikatność obszaru zabiegowego, jakim jest skóra wokół oczu. Jett Plasma to natomiast zabieg praktycznie bezdotykowy. Głowicą elektroakutera pracuje
się w odległości ok. 2 mm od powierzchni
powiek – można powiedzieć, że w powietrzu. To iskry powstające między wierzchołkiem głowicy a skórą powodują wytworzenie plazmy (strumienia elektronów
i jonów), którą porównać można do mechanizmu działania piorunów. Nazwa zjawiska to fulguracja prądem stałym (łac. fulgur – piorun). Za jego pomocą bezdotykowo odparowuje się naskórek tworzący
zmarszczki i obwiśnięcia. Zaletą jest również szybkość liftingu powiek: sam zabieg
trwa ok. 15 minut.

Jak często wykonuje się lifting
powiek Jett Plasmą Medical i czy jest
on bolesny?
Zazwyczaj wystarczy jeden zabieg, aby
skóra powiek wygładziła się i uniosła –
efekt jest porównywalny do interwencji
chirurgicznej, ale bez ryzyka związanego
z operacją, szwami, bliznami i rekonwalescencją. Tylko w przypadku dużej wiotkości zaleca się powtórzenie procedury po
ok. 4 tygodniach.
Blefaroplastyka za pomocą Jett Plasmy
jest prawie bezbolesna przy zastosowaniu
kremu przeciwbólowego oraz bardzo precyzyjna (nie uszkadza okolicznych tkanek)
i bezpieczna. Nieznaczna opuchlizna i drobne strupki schodzą po 4-8 dniach, ale w rejonie powiek, na których często nosi się makijaż, nie są aż tak uciążliwe.
Inne zastosowania Jett Plasmy
Technologię Jett Plasma wykorzystuje
się z powodzeniem do wygładzania zmarszczek wokół oczu (kurze łapki) i ust (zmarszczki palacza). Stosuje się ją także do liftingu całej twarzy, wykorzystując inną, szerszą
głowicę. To idealny tzw. „zabieg bankietowy”, ponieważ efekty poprawy wyglądu
skóry i lifting rysów twarzy są widoczne zaraz po zabiegu, a jednocześnie procedura
nie wymaga żadnych przygotowań lub rekonwalescencji.
Mechanizm liftingu plazmowego
Urządzenie Jett Plasma Medical wyposażone w głowicę kontaktową oddziałuje na
błony komórkowe. Każda komórka ma potencjał błonowy – to różnica potencjału
elektrycznego pomiędzy obiema stronami
błony. Zewnętrzna strona błony ma ładunek ujem ny, we wnę trz na – do dat ni.
W miarę starzenia się skóry, ładunek elek-
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tryczny jest rozłożony nierównomiernie,
przez co napięcie błon maleje. Zastosowanie prądu stałego sprawia, że ładunki elektrycz ne wra ca ją na pier wot ne miej sca,
a błony komórkowe ponownie napinają się.
Zastosowanie takiego procesu na całej powierzchni twarzy sprawia, że wzrost napięcia skóry jest widoczny gołym okiem, zwłaszcza że głowica jest prowadzona zgodnie
z wektorami napięć skóry.
Łączenie liftingu Jett Plasmą Medical
z innymi zabiegami
Doktor Agnieszka Bliżanowska opracowała autorską procedurę o nazwie Jett Pakiet, w której łączy lifting plazmowy Jett
Plasmą z hydroabrazją Jet Peel, peelingiem
na bazie argininy oraz z czynnikami wzrostu. Na początku oczyszcza się skórę za
pomocą Jet Peela, urządzenia do hydroabrazji, które strumieniem soli fizjologicznej
wypłukuje zanieczyszczenia, zrogowaciały
naskórek i nadmiar sebum. Delikatny peeling Argipeel ma w składzie argininę, heksapeptyd o działaniu nawilżającym, przeciw-
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zapalnym i normalizującym pracę skóry.
Wpływa ona napinająco, zwiększa elastyczność i syntezę kolagenu. Nazywany jest roślinną alternatywą dla botoksu. Drugim
ważnym składnikiem Argipeela jest kwas
mlekowy, jeden z najłagodniejszych wśród
kwasów AHA, sprawdzający się nawet przy
skórach najbardziej wrażliwych. Nawilża
i rozjaśnia, ponieważ delikatnie (w sposób
niezauważalny) złuszcza martwy naskórek.
A ponieważ reguluje także pH skóry i działa bakteriostatycznie, zmniejsza podatność
skóry na wypryski i przetłuszczanie. Następnie dobiera się do potrzeb skóry skondensowane preparaty z czynnikami wzrostu (MESO CIT), które wzmacniają regenerację, wspierają walkę ze stresem oksydacyjnym, przesuszeniem, podatnością na
przebarwienia czy rozszerzaniem naczynek
krwionośnych. Przenikają one lepiej w głąb
skóry, ponieważ zaraz po ich nałożeniu
uruchamiany jest elektroakuter Jett Plasma
Medical. Wykonując elektro-lifting, równolegle wykorzystuje się fakt, że zwiększa on
przepuszczalność naskórka jak bezigłowa
mezoterapia.

