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medycyna estetyczna

Bezpieczeństwo mezoterapii

Wy ko rzy sta nie za a wan so wa nych na rzę dzi
i tech nik mo że uspraw nić więk szość za bie gów me -
dy cy ny este tycz nej, w tym me zo te ra pii. Cho ciaż
apa ra ty do me zo te ra pii nie są na pol skim ryn ku
me dy cy ny este tycz nej no wo ścią, wie lu le ka rzy nie
de cy du je się na ich za sto so wa nie. Mo że to wy ni -
kać za rów no z chę ci re a li za cji pro ce dur me to dą
tra dy cyj ną, jak i z trud no ści w wy bo rze wła ści we -
go urzą dze nia. 

Jed ną z me tod po pra wia ją cych pre cy zję i er -
go no mię wy ko ny wa nia za bie gów me zo te ra pii jest
DER MAL WM fir my Bio ce ris. 

Za bieg z za sto so wa niem tej tech ni ki po zwa la
na po da nie za wsze tej sa mej daw ki pre pa ra tu w da -
nym punk cie i za wsze w tej sa mej od le gło ści oraz
ujed no li ca pro ce du rę za bie gu. Le karz mo że usta wić
pa ra me try ade kwat nie do le czo nej oko li cy (np. głę -
bo kość na kłu cia). W miej scu in iek cji wy twa rza się
próż nia, co zmniej sza ry zy ko za si nień, po nie waż
du że na czy nia po zo sta ją w dol nych par tiach skóry.

Co wię cej, licz ba wkłuć wy ko na nych za po mo cą
apa ra tu jest wy ższa niż wy ko na nych ma nu al nie
przez le ka rza. Dzię ki te mu moż li we jest osią gnię cie
lep szych efek tów te ra peu tycz nych korzystając już 
z samej sty mu la cji skóry w miej scu in iek cji. Za sto so -
wa nie DER MAL WM mo że być więc szcze gól nie
przy dat ne w te ra pii skóry gło wy (z po wo du licz by
wkłuć oraz mniej szej bo le sno ści), a tak że w przy -
pad ku du żych po wierzch ni cia ła (z uwa gi na spraw -
ny prze bieg za bie gu).

Za bieg z uży ciem tej tech ni ki umoż li wia rów -
nież po da wa nie sze ro kie go spek trum pre pa ra tów,
m.in. róż ne go ro dza ju me zo kok ta jli, kwa su hia lu -
ro no we go, ate lo ko la ge nu oraz oso cza bo ga to płyt -
ko we go. 

Pod su mo wu jąc, tech ni ka wy ko ny wa nia me -
zo te ra pii z za sto so wa niem DER MAL WM za pew -
nia mi ni mal ne ry zy ko za si nień, mniej szą bo le sność
i więk szą pre cy zję po da nia pre pa ra tu, przy jed no -
cze snym wy ko na niu więk szej licz by wkłuć. 

Na bezpieczeństwo i skuteczność procedur z zakresu medycyny estetycznej
wpływa przede wszystkim precyzja wykonywania zabiegu, która zależy głównie
od doświadczenia lekarza go wykonującego. Istotnym czynnikiem, który
oddziałuje na dokładność i rzetelność prowadzonych procedur, jest również
zastosowane instrumentarium. 
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Juwena&Rozwój
Juwena zaprasza do współpracy młodych lekarzy, którzy chcą rozwijać się w dziedzinie
dermatologii. Wspieramy innowacyjne pomysły w tym obszarze medycyny. Posiadamy
doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych i współpracy z ośrodkami
akademickimi. Jeśli chcesz do nas dołączyć i współtworzyć odpowiedzialną dermatologię
czekamy na Twoją aplikację. 
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