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orvosi szépészet

DR. KOLLAT ZSUZSANNA

Az Alfa-Med Egészségközpont és Lézerklinika
vezető bőrgyógyásza. 1991 óta foglalkozik
bőrgyógyászati és esztétikai lézerkezelésekkel.
Fő érdeklődési területei
az esztétikai bőrgyógyászat, illetve
a körömbetegségek gyógyítása

Bőrfiatalítás szike nélkül

Fracula-kezelés

orvosi szépészet

n A lézer hőhatása a szőrtüszőkben lévő p.acnes elölé-
se révén gyulladást csökkentő hatású, és szabályozza a
faggyútermelést, ami jelentősen javítja az aknés, zsí-
ros  bőr állapotát.

Alkalmazási lehetőségek
n bőrfeszesítés, ránctalanítás
n tág pórusok csökkentése
n aknés hegek kezelése
n stria kezelés
n műtéti hegek javítása

Kiválóan alkalmazható más esztétikai kezelésekkel
(pl. botox, ráncfeltöltés, vékonyszálas kontúrkezelés)
kombinálva is.

Mellékhatások
Mivel kezelés során idegen anyag nem jut a szervezet-
be, így allergiás reakció veszélye nem áll fenn.
A kezelt terület fényvédelme javasolt 1 hónapon át a
kóros pigment képződés elkerülésére.

Ellenjavallat
Nem végezhető el a beavatkozás gyulladt arcbőr ese-
tén, valamint ha a páciens  autoimmun betegségben,
fertőző májgyulladásban, véralvadási zavarban vagy
daganatos betegségben szenved,  ha kemoterápiában
részesül. Nem javasolt a kezelés terhességben.

Mi az újdonság a Fracula kezelésben? 
A frakcionált lézeres kezeléssel a bőrön ejtett „szúrcsa-
tornákon” át a vérlemezkében szegény maradék plaz-

ma biológiailag  aktív, de az ép bőrön áthatolni nem ké-
pes része is a kötőszövetbe juttatható és ott stimuláci-
ós hatást fejt ki, felgyorsítja és fokozza a frakcionált
lézeres kezelést követő rejuvenációs folyamatot. 
Az esztétikai kezelések palettája egyre bővül, naponta
jelennek meg új és üdvözítőnek mondott kezelések.
Ezek némelyike fokozott kockázattal jár, némelyikről
később derül ki, hogy hatékonysága nem megfelelő. A
két, már a nemzetközi esztétikai irodalomban is bizo-
nyítottan hatékony módszer – a frakcionált lézerkeze-
lés és Drakula-terápia – egyesítése rizikómentes, és ha-
tékony esztétikai kezelés lehet minden korosztálynak.

PRP vagy  Drakula-kezelés hatékony
bőrfiatalító eljárás, amely során vérle-
mezkékben gazdag, saját plazmát jut-
tatunk a bőrbe az arc, a nyak, a dekol-
tázs vagy a kézhát területén.

A frakcionált lézeres bőrmegújítás, ránctalanítás szin-
tén jól ismert rejuvenációs módszer. A kettő ötvözése
azonban új lehetőségeket nyit az esztétikai bőrgyó-
gyászatban, ugyanis  egymást nem csak kiegészítik,
hanem fokozzák.  

A kezelés menete…
30-40 perces felszíni érzéstelenítést követően a kezelés
kb. 1 órát vesz igénybe.
A lézer kezelés megkezdése előtt a pácienstől vért ve-
szünk, melyet a kezelés ideje alatt centrifugálással frak-
cióira választunk szét. A lézerfej egy lövéssel, 2x2 cm-es
területen változtatható sűrűséggel, max.100, apró, a kötő-
szövetig hatoló csatornát képez, egyenletes sűrűséggel. 
A lézer kezelés végére rendelkezése áll a vérlemez-
kékben dús (PRP) saját vérplazma, melyet apró szúrá-
sokkal a bőrbe injektálunk.
A korábban kisebb vérle-
mezke tartalmánál (PPP)
fogva be nem injektált plaz-
ma részt sterilen bemasszí-
rozzuk a lézerrel kezelt te-
rületre. 
A lézer képezte csatorná-
kon át jelentős anyagbeju-
tás érhető el injektálás nél-
kül is. A plazma a bőrön
megszilárdulva biofilmet

képez, táplálja, és bio-kötszerként védi a bőrt. Ezt kö-
vetően a bőr nyugtatására hűtést alkalmazunk.
A kezelést követő 1. héten a sportolás, szauna, szolári-
um nem javasolt.
Már 1 kezelés is jelentős javulást hoz, de az ideális
eredmény eléréséhez a kezelés háromszori ismétlését
javasoljuk 4 hetes időközönként. A hatás hosszútá-
von, 1-1,5 évig észlelhető.

…és hatása
A bőr középső rétegéig  lehatoló mikroszkopikus mé-
retű csatornákon át bejuttatott saját vérplazmából
felszabaduló növekedési faktorok beindítják a sej-
tosztódást, az őssejt-differenciálódást és az érképző-
dést, mely új kollagén és elasztikus rostok, és sejt kö-
zötti állomány termelődéséhez vezet.
n Ennek hatására a bőr szerkezete megújul, tömöreb-
bé, feszessé válik, a ráncok mélysége csökken.
n A minimális felszíni sérülések sebgyógyulási folya-
matot indítanak be, ennek köszönhetően a bőr sokkal
rugalmasabb és ránctalanabb lesz.

a

Az esztétikai kezelések egyik leginnovatívabb személyisége a Londonban élő Daniel
Sister akit Európában a  PRP kezelés  atyjának tartanak, a közelmúltban egy újító
gondolattal , két, már ismert, és bizonyítottan hatékony kezelésből egy  harmadikat
alkotott: a Fracula kezelést. A módszer a műtét nélküli bőrfeszesítés és
bőrfiatalítás új, hatékony és biztonságos módszere, mely ötvözi a
frakcionált lézer és a „Drakula” kezelés előnyeit.
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További információkat talál honlapunkon az alábbi
menüpontok alatt:

INFOTÁR
Töltse le „Ájurvédikus masszázsok” 

c. cikkünket a Testkezelés  menüpont alól.


