
Za bieg jest nie zwy kle sku tecz ny, jed nak
wią że się z dłu gim okre sem re kon wa le -
scen cji, a co wię cej – nie każ dy pa cjent
z przy czyn zdro wot nych lub oso bi stych
mo że być do nie go za kwa li fi ko wa ny.
W od po wie dzi na te kwe stie po wsta ło no -
we urzą dze nie: PLA SMA LI FT, które wy ko -
rzy stu je pla zmę. Pla zma to zjo ni zo wa ny
gaz za wie ra ją cy w przy bli że niu ta kie sa me
ilo ści ła dun ków do dat nich i ujem nych,
który, ze wzglę du na swo je spe cy ficz ne
wła ści wo ści, by wa na zy wa ny czwar tym
sta nem sku pie nia. 

Urzą dze nie PLA SMA LI FT wy twa rza
iskrę pla zmy za po mo cą bez piecz ne go
źródła ener gii o czę sto tli wo ści fal ra dio wych.
Ener gia fal ra dio wych nie od dzia łu je na orga -
nizm pa cjen ta, jest je dy nie pa li wem nie -
zbęd nym do wy two rze nia iskry pla zmy. Po -
wsta ła iskra pro wa dzi do kon tro lo wa nej
sub li ma cji i kar bo ni za cji ke ra ty no cy tów, re -
du ku jąc tym sa mym nadmiar skóry. Do dat -
ko wo do głęb szych warstw skóry do star cza -
na jest wy so ka tem pe ra tu ra, która pro wa dzi
do re mo de lin gu włókien ko la ge no wych,
cze go fi nal ny mi skut ka mi są na pię cie skóry
oraz spły ce nie zmar szczek. Efek ty wi docz ne

są już w trak cie za bie gu, a dzię ki urzą dze niu
PLA SMA LI FT moż li we jest zli kwi do wa nie
nadmia ru skóry opa da ją cych po wiek na wet
o 30%. Za bie gi wy ko ny wa ne przy uży ciu
PLA SMA LI FT za li cza ne są do tak zwa nych
za bie gów dy na micz nych, po zwa la ją cych na
peł ną ich kon tro lę. Dzię ki nie a bla cyj nej
tech ni ce za bie go wej nie do cho dzi do prze -
rwa nia cią gło ści skóry, co w znacz nym stop -
niu eli mi nu je ry zy ko po wsta nia po wi kłań
oraz nie e ste tycz nych blizn po za bie go wych.
Urzą dze nie PLA SMA LI FT znaj du je rów nież
za sto so wa nie w re duk cji zmar szczek w oko -
li cy oczu, na czo le, przy uszach, na de kol cie
oraz zmar szczek pa la cza. Wy po sa żo ne jest
w dwa mo sięż ne apli ka to ry za bie go we
o róż nej śre dni cy igły. 

Korekcja powiek, czyli blefaroplastyka, to jeden z najczęściej wykonywanych
zabiegów odmładzających z zakresu chirurgii plastycznej. Ma on na celu
usunięcie nadmiaru skóry opadających powiek u pacjentów w różnym
przedziale wiekowym.

PLASMA LIFT – rewolucyjne
rozwiązanie dla opadających powiek 

Ryc. 1. Urządzenie PLASMA LIFT.

aparatura i technika

54


	054 PLASMA_LIFT

