
PLASMA PEN FIBROPLAST

Chirurgie fără bisturiu



 Plasma Pen este una dintre cele mai 
revoluționare tehnologii. 

 Aceasta foloseste plasma, ca cea de a patra 
stare de agregare a materiei, alături de 
stările solid, lichid, gazos. 

 Cele mai cunoscute beneficii ale 
dispozitivului Plasma Pen sunt rejuvenarea
și îndepărtarea diverselor leziuni benigne și 
a defectelor de pigmentare de la nivelul 
tegumentului.



 Avantajele Plasma Pen

 Indicatiile tratamentului cu plasma:

 corectarea pleoapei superioare si inferioare 
(pleoapa cazuta, riduri, pungi, cearcane)

 skin tightening la nivelul fetei/gatului

 ridurile peiorale

 santurile nasolabiale

 ridurile preauriculare

 diminuarea cicatricilor

 tratarea vergeturilor

 indepartartea veruci, papiloame, keratoze
seboreice, lentigine solare, pete datorita varstei



• Plasma stimuleaza proliferarea celulara si 
sinteza de colagen, astfel incat efectele 
pozitive se vor accentua in urmatoarele
saptamani pana la 3 luni. 

• In general, in ceea ce priveste tratamentele 
de regenerare, sunt necesare 2-3 sedinte la 
interval de 6 saptamani.

• Efectele sunt de durata, cel putin 3 ani. Sa nu 
uitam ca imbatranirea fiziologica are ritmul 
ei si atunci este bine sa realizam o sedinta de 
intretinere anuala.



 LIFTING:

 În comparație cu liftingul tradițional al pielii, 
Plasma Pen elimină ridurile vechi. 

 El tratează de la distanță, astfel producând-se 
disiparea căldurii, permițând pielii să se 
reînnoiască, regenerând una nouă, crescând 
în același timp conținutul de colagen, pentru 
a rezolva problema pielii lăsate pentru 
totdeauna. 

 Punctul de impact este suficient de mic 
pentru a nu produce cicatrici.



 Dupa tratament, se vor forma cruste foarte 
mici si fine in locurile unde plasma a afectat 
tegumentul. 

 Ele cad in aproximativ 7 zile. 

 Este imperativ sa nu fie indepartate fortat. 

 Daca s-au tratat pleoapele, in primele zile 
acestea vor fi rosii si umflate, cu atat mai mult 
cu cat s-a lucrat la intensitate mai mare. 

 Dupa caderea crustelor, tegumentul nou va fi 
mai mic ca suprafata, ducand la efectele vizate 
in functie de necesitati, ridicarea pleoapei, 
lifting facial, intinderea ridurilor.



 Contraindicații generale

 Resurfacția pielii cu plasmă este, în general, potrivită pentru majoritatea oamenilor, deoarece este deosebit 
de eficientă în tratarea unor zone notorii dificil de tratat, și anume în jurul ochilor (periorbital) și în jurul gurii 
(periorale). 

 Este, de asemenea, potrivit pentru majoritatea tipurilor de piele și texturi, deși există unele contraindicații, 
care sunt enumerate mai jos:

 Dacă aveți piele mai închisă (tip piele de tip Fitzpatrick de tip 6)

 Dacă pielea dvs. este predispusă la cicatrizări / cicatrizări cheloide

 Dacă aveți oricare din următoarele: afecțiuni cutanate severe, răni deschise, acnee severă, lupus, psoriazis 
sau vitiligo

 Dacă aveți alergii sau sensibilități la oricare dintre produsele utilizate în timpul tratamentului

 Dacă aveți un istoric de a fi tratat cu medicamente subțierea sângelui sau terapie cu aur sau dacă ați luat 
Accutane în ultimul an.

 Dacă sunteți gravidă, alăptați, aveți deficiențe imunitare sau aveți alte tulburări autoimune



 Recomandari:

 Dupa efectuarea tratamentului nu aveti voie sa 
aplicati machiaj minim 5 zile. 

 Zona tratata se poata curata cu dischete imbibate
cu apa micelara sau apa fiarta si racita. 

 Intretinerea de acasa consta in folosirea 
produselor recomandate de catre specialist. 

 Este total interzisa expunerea la soare a zonelor 
tratate in perioada de recuperare.

 Se recomanda sa se foloseasca crema cu factor de 
protectie solara inalta in urmatoarea perioada.



 Pe înțelesul tuturor:

 Plasmapen este un procedeu estetic minim invaziv ce declanșează producția 
suplimentară de colagen, elastină și acid hialuronic la nivelul epidermei.

 Efectele tratamentului se mențin până la 3 ani în condiții optime de îngrijire post 
procedură.

 Efectele trecerii timpului pot fi încetinite cu acest tratament, iar ulterior, prin 
efectuarea unor ședințe de întreținere anuale.

 Unele zone, mai intens ridate, necesită mai multe ședințe de plasmapen.

 Este esențial ca toate sfaturile de îngrijire să fie respectate întocmai de către 
clientă.




