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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στθν πορεία των χρόνων ο κλάδοσ τθσ αιςκθτικισ αναπτφχκθκε με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Η 

ανάπτυξθ αυτι ςυνεχίηεται μζχρι και ςιμερα τόςο ςτθν αναβάκμιςθ των περιποιιςεων όςο και των 

μθχανθμάτων, τα οποία ςυντελοφν ςτθν διαμόρφωςθ καλφτερων αποτελεςμάτων. Η χριςθ 

εξοπλιςμοφ νζασ τεχνολογίασ διαφοροποίθςε το μενοφ κεραπειϊν, προςφζροντασ προγράμματα 

υψθλισ αξίασ με καλφτερα αποτελζςματα. Ζτςι ζχουμε περιποίθςθ και φροντίδα προςϊπου και 

δζρματοσ, ανάπλαςθ και κακαριςμό, εξαφάνιςθ ρυτίδων, κθλίδων και δυςχρωμιϊν. Αποτρίχωςθ 

προςϊπου και ςϊματοσ με νζεσ ςυςκευζσ ριηικισ αποτρίχωςθσ και τισ πιο εξελιγμζνεσ ςυςκευζσ λζιηερ 

και παλμικοφ φωτόσ. Επιπλζον, αναηωογόνθςθ ςϊματοσ, απϊλεια περιττϊν κιλϊν, μυογφμναςθ και 

εξάλειψθ τθσ κυτταρίτιδασ με μθχανιματα θλεκτροκεραπείασ, πακθτικισ γυμναςτικισ και 

πιεςοκεραπείασ. Οι κεραπείεσ με τα νζα μθχανιματα, οδιγθςαν τθν αιςκθτικι ςε ζνα αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ και τθσ ηωισ τόςο των γυναικϊν όςο και των ανδρϊν, κακϊσ οι ςτόχοι 

και οι προςδοκίεσ τουσ πραγματοποιοφνται. 

 

ABSTRACT: Over the years, the aesthetics industry has grown rapidly. This development continues to 

date both in the upgrading of the treatments and the machines, which contribute to better results. The 

use of new technology equipment has diversified the therapy menu, offering high value programs with 

better results. So we have face and skin care, regeneration and cleansing of the skin, disappearance of 

wrinkles, blemishes and discoloration. Face and body hair removal with new epilating devices and the 

most advanced laser and pulse light devices. In addition, body revitalization, loss of excess weight, 

myogymnasis and elimination of cellulite with electrotherapy, passive gymnastics and psysetherapy. 

Treatments with new machines have made aesthetics an integral part of the everyday life of both 

women and men as their goals and aspirations are accomplished. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Το ενδιαφζρον του ανκρϊπου για τθν ομορφιά και τθν εμφάνιςθ του ξεκινά από τθ μυκολογία 

και τα αρχαία, ακόμθ, χρόνια όπωσ αποδεικνφεται από ιςτορικά γεγονότα.  

Αν προςπακιςει κάποιοσ να δϊςει τον οριςμό του «ωραίου», θ μεγάλθ δυςκολία κα προκφψει 

ςτο να προςδιορίςει αν πρόκειται για υποκειμενικι ι αντικειμενικι αξία. Τα πρότυπα ςιμερα όμωσ, 

ζχουν κάνει ακόμα πιο επιτακτικι τθν καλι εμφάνιςθ. Ωςτόςο, θ ομορφιά βαςίηεται ςτθν αρμονία του 

ςϊματοσ και τθσ ψυχισ. 

Σαν ολοκλθρωμζνο οριςμό τθσ αιςκθτικισ επιςτιμθσ κα λζγαμε ότι είναι θ γνϊςθ, θ χριςθ και 

θ εφαρμογι όλων εκείνων των μζςων και επιςτθμονικϊν μεκόδων που βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

αιςκθτικϊν προβλθμάτων ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ ειδικοφσ. 

Η πρόοδοσ και θ ανάπτυξθ των μθχανθμάτων ςτον τομζα τθσ αιςκθτικισ ζχει ςθμαντικι  

αφξθςθ τα τελευταία χρόνια. Τα μθχανιματα αυτά βρίςκουν εφαρμογι και ςτο πρόςωπο και ςτο 

ςϊμα. Ζτςι, μζκοδοι όπωσ θ θλεκτροκεραπεία, πακθτικι μυογφμναςθ, αποτρίχωςθ κ.α., αποτελοφν 

βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ κζντρου Αιςκθτικισ.  

 Για κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ των μθχανθμάτων αιςκθτικισ, κακϊσ και τισ μεκόδουσ για τισ 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται, πρζπει να ανατρζξουμε ςτο παρελκόν. 

 

Ιςτορικι αναδρομι των Λζιηερ 

 

 Η τυχαία ζκκεςθ του δζρματοσ ςτθν ακτινοβολία λζιηερ κατά τθ διάρκεια ενόσ επιςτθμονικοφ 

πειράματοσ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ ανάπτυξθσ των τριχϊν ςτθν περιοχι που 

ακτινοβολικθκε. Συγκεκριμζνα θ πρϊτθ εφαρμογι αποτρίχωςθσ με λζιηερ ςυνζβθ ςτα τζλθ του 1970 

εντελϊσ τυχαία, όπου ζνασ επιςτιμονασ κακϊσ πειραματιηόταν με ζνα λζιηερ diode pumped 692nm, 

εξζκεςε για μερικά δευτερόλεπτα μζροσ του βραχίονά του ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, θ 

οποία ζκαψε όλεσ τισ τρίχεσ. Το ατφχθμα δεν προκάλεςε τραυματιςμό του δζρματοσ και πολφ γριγορα 

ξεχάςτθκε. Λίγουσ μινεσ αργότερα, ο επιςτιμονασ παρατιρθςε πωσ το ςθμείο ςτο χζρι του παρζμενε 

άτριχο και ζτςι ςφνδεςε το γεγονόσ με τθν ζκκεςθ τθσ περιοχισ ςτθν ακτινοβολία. Η επανάλθψθ τθσ 

διαδικαςίασ ζδειξε ςταδιακι μείωςθ τθσ αφξθςθσ των τριχϊν και διαπιςτϊκθκε ότι πραγματικά θ 

ακτινοβολία του λζιηερ ευκυνόταν για το αποτζλεςμα αυτό.  Τθν διαπίςτωςθ αυτι ακολοφκθςαν 

ςυςτθματικζσ, κεωρθτικζσ και πειραματικζσ μελζτεσ, οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθ πρόβλεψθ των 

παραμζτρων εκείνων τθσ ακτινοβολίασ λζιηερ, με τισ οποίεσ κα μποροφςε να επιτευχκεί ςυςτθματικι 

απομάκρυνςθ των τριχϊν. Το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ, θ διάρκεια των παλμϊν και τα επίπεδα 

ζνταςθσ μετρικθκαν με προςοχι. 
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Στισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ, θ τεχνολογία των λζιηερ ςυνζχιςε να εξελίςςεται και 

χρθςιμοποιικθκε για μια ςειρά αιςκθτικϊν επεμβάςεων όπωσ είναι θ κεραπεία των ευρυαγγειϊν του 

προςϊπου και των κάτω άκρων, κακϊσ και θ κεραπεία των γεροντικϊν κθλίδων. Η πιο διαδεδομζνθ, 

όμωσ, εφαρμογι είναι θ αποτρίχωςθ, για τθν οποία χορθγικθκε ζγκριςθ από τον FDA(Food and Drug 

Administration) των ΗΡΑ. 

Σιμερα, θ απομάκρυνςθ των τριχϊν με τθ χριςθ τθσ ακτινοβολίασ λζιηερ αποτελεί μια 

εναλλακτικι αποτριχωτικι μζκοδο, πζρα από τισ παραδοςιακζσ. Η τεχνολογία όςον αφορά τα 

μθχανιματα με αιςκθτικζσ ενδείξεισ, γνωρίηει τεράςτια άνκθςθ, με αποτζλεςμα να εμφανίηεται 

πλειάδα νζων μθχανθμάτων κάκε χρόνο, ι να προςτίκενται καινοφριεσ ενδείξεισ, ςε ιδθ γνωςτζσ 

τεχνολογίεσ με προτάςεισ πολλϊν διαφορετικϊν ςυςτθμάτων λζιηερ, με ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτον 

εξοπλιςμό και μεκόδουσ προςταςίασ του δζρματοσ από κερμικι βλάβθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ακτινοβόλθςθσ. 

 

Ιςτορικι αναδρομι του IPL 
 

Το IPL(Ζντονο Ραλμικό Φωσ) αναπτφχκθκε και ονομάςκθκε από το γνωςτό αμερικανό 
δερματολόγο Patrick H. Bitter. Αυτι θ κορυφαία τεχνικι ομορφιάσ κακιςτά το δζρμα ομαλό και απαλό 
μζςω τθσ επαναλαμβανόμενθσ φωτοκεραπείασ. 

 
Ο δερματολόγοσ βρικε αρχικά αυτό το ενδιαφζρον φαινόμενο ότι το δζρμα γίνεται προφανϊσ 

νεϊτερο μετά τθν εφαρμογι με IPL. Κατόπιν ο διάςθμοσ γιατρόσ ζκανε μεγάλθ ζρευνα επάνω ςτθ 
φωτοαναγζννθςθ. Η ζρευνα απζδειξε ότι το γεγονόσ δεν ιταν τυχαίο αλλά θ δομι του δζρματοσ 
άλλαηε μετά από κάκε ακτινοβολία IPL. Βαςιηόμενοσ ςε αυτι τθν ανακάλυψθ ο γιατρόσ Peter 
κακοδθγικθκε ςτο να καταςκευαςτεί ζνασ τφποσ ςυςκευισ που εκπζμπει IPL για να αντιμετωπίςει τθ 
γιρανςθ του δζρματοσ. 

 
Η δομι του δζρματοσ άλλαξε μετά από πζντε εφαρμογζσ, οι κάτω ςτρϊςεισ ενιςχφκθκαν, θ 

ελαςτικότθτα βελτιϊκθκε, θ χαλάρωςθ εξαςκζνιςε, τα ςτίγματα εξαφανίςκθκαν. Ζτςι θ καινοφργια 
αυτι τεχνολογία ζγινε αμζςωσ ο καλφτεροσ ςυνεργάτθσ του αιςκθτικοφ ςιμερα. 

 
Στθ πράξθ το IPL(Intensive Pulse Light) ενιςχφει τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ, απαλφνει 

ρυτίδεσ, ελζγχει τθν επζκταςθ τθσ τριχοφυΐασ, προςφζρει ζνα ςφριγθλό και απαλό δζρμα. 
 
 

Ιςτορικι αναδρομι Μικροδερμοαπόξεςθσ 

 

Η τεχνικι τθσ ςφγχρονθσ Μικροδερμοαπόξεςθσ αποτελεί καλά εδραιωμζνθ κεραπεία. Η τεχνικι 
αυτι αναπτφχτθκε αρχικά ςτθν Ιταλία το 1985 και ςτθ ςυνζχεια ανακοινϊκθκε το 1987 ςτο τρίτο 
ςυνζδριο τθσ εταιρείασ Ρλαςτικισ Χειρουργικισ Νοτίου Ιταλίασ. Ραρά το γεγονόσ ότι ιταν δθμοφιλισ 
ςτθν Ευρϊπθ για πολλά χρόνια, δεν υιοκετικθκε ςτισ ΗΡΑ μζχρι και το 1996. Τον Δεκζμβριο του ζτουσ  
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εκείνου θ Διεφκυνςθ Τροφίμων & Φαρμάκων των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν εξζδωςε τθν πρϊτθ επιςτολι 
ζγκριςθσ τθσ μικροδερμοαπόξεςθσ.  
 
 Η παλαιότερθ κλαςςικι δερμοαπόξεςθ χρθςιμοποιοφνταν για τθν μείωςθ ι τθν εξάλειψθ 

δερματικϊν ανωμαλιϊν τθσ επιδερμίδασ και των επιφανειακϊν ςτιβάδων του χορίου. Οι τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιοφνταν περιελάμβαναν μθχανικι ι χθμικι απόξεςθ ι απόξεςθ με γυαλόχαρτο και 

ςυρμάτινθ βοφρτςα. Ραρότι οι διαδικαςίεσ αυτζσ ιταν πολφ αποτελεςματικζσ και μείωςαν τον αρικμό 

των απαιτοφμενων κεραπειϊν για να επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα, αποδείχκθκε ότι ζχουν 

αρκετά μειονεκτιματα. Ο ζλεγχοσ όςον αφορά το βάκοσ τθσ δερμοαπόξεςθσ ιταν μικρόσ ι 

ανφπαρκτοσ. Οι διαδικαςίεσ ιταν πολφ επϊδυνεσ και απαιτοφςαν αναιςκθςία και ειςαγωγι ςε 

νοςοκομείο. Υπιρχε ςυνεχισ κίνδυνοσ μόλυνςθσ και ο χρόνοσ που ζπρεπε οι αςκενείσ να υφίςτανται 

περιοριςμοφσ ιταν παρατεταμζνοσ, πράγμα που περιόριηε τθν κοινωνικι τουσ ηωι και τισ κακθμερινζσ 

τουσ δραςτθριότθτεσ για αρκετά μεγάλο διάςτθμα. 

 Η ιατρικι μικροδερμοαπόξεςθ χρθςιμοποιεί κρφςταλλο Corundum, γνωςτό και ωσ οξείδιο του 

αλουμινίου. Οι κρφςταλλοι ζχουν κυβοειδζσ ςχιμα και είναι εξαιρετικά αποτελεςματικοί για 

απολζπιςθ. Το corundum είναι αδρανζσ υλικό, επομζνωσ, δεν προκαλεί ιδιαίτερεσ ανεπικφμθτεσ 

αντιδράςεισ. Το Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ Υλικϊν αναφζρει ότι δεν είναι τοξικό όταν καταπωκεί ι 

ειςπνευςτεί. Μελζτεσ επίςθσ ζχουν δείξει ότι το οξείδιο του αλουμινίου ζχει ελάχιςτεσ επιδράςεισ 

ςτουσ πνευμονικοφσ ιςτοφσ κακϊσ και ότι δεν ζχει καρκινογόνο δράςθ. Είναι αδιάλυτο ςτο νερό και 

τουσ οργανικοφσ διαλφτεσ, με ςθμείο τιξθσ τουσ 2000 βακμοφσ κελςίου, με αποτζλεςμα να είναι 

δφςκολθ θ μοριακι του αποδόμθςθ. 

 Η μικροδερμοαπόξεςθ είναι αςφαλείσ και εφκολθ κεραπεία, κατάλλθλθ για άνδρεσ και 

γυναίκεσ κάκε θλικίασ. Ο ζλεγχοσ του βάκουσ απόξεςθσ είναι ςυνεχισ και εφκολοσ, ο χρόνοσ 

εποφλωςθσ μθδενικόσ, οι επιπλοκζσ ανφπαρκτεσ και δεν απαιτείται οφτε αναιςκθςία οφτε ειςαγωγι 

ςτο νοςοκομείο. Η μικροδερμοαπόξεςθ που ςυχνά αποκαλείται «μεςθμεριανό πίλινγκ» εξαιτίασ τθσ 

ταχφτθτασ και τθσ ευκολίασ εφαρμογισ τθσ και τθσ απουςίασ χρόνου αποκατάςταςθσ, ςφντομα, 

κακιερϊκθκε ωσ μζκοδοσ εκλογισ για τθ δερματικι ανάπλαςθ και φροντίδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΑΠΟΣΡΙΧΩΗ 
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1. Ανεπικφμθτθ τριχοφυΐα  

 

Ο δαςυτριχιςμόσ ορίηεται ωσ μια υπζρμετρθ ανάπτυξθ τελικϊν τριχϊν κυρίωσ ςτο γυναικείο 

φφλο και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα «αρςενικοφ τφπου» μοτίβο ανάπτυξθσ τριχϊν που μπορεί να 

είναι ζνα ςθμάδι μιασ πιο ςοβαρισ ιατρικισ πάκθςθσ, ειδικά εάν αναπτφςςεται ςθμαντικά μετά τθν 

εφθβεία. Ο κφριοσ λόγοσ πρόκλθςθσ οφείλεται ςε αυξθμζνα επίπεδα ανδρογόνων ορμονϊν ι λόγω 

αυξθμζνθσ ευαιςκθςίασ των κυλάκων τθσ τρίχασ ςε φυςιολογικά επίπεδα ανδρογόνων . Οι 

επθρεαςμζνεσ ανδρογόνο –εξαρτϊμενεσ περιοχζσ ανάπτυξθσ περιλαμβάνουν το άνω χείλοσ, τα 

μάγουλα, το πθγοφνι, το ςτικοσ, τθν κάτω κοιλιακι χϊρα και τθ βουβωνικι χϊρα. 

Ο δαςυτριχιςμόσ διαφζρει από τθν υπερτρίχωςθ που ορίηεται ωσ θ υπερβολικι ανάπτυξθ 

τριχϊν οπουδιποτε ςτο ςϊμα και ςτα δφο φφλα. Ραρ’ όλα αυτά, και τα δφο αποδίδονται ςε γενετικι 

προδιάκεςθ, ενϊ ςυχνά μπορεί να αποτελοφν ζνδειξθ μιασ ενδοκρινικισ διαταραχισ. Ραρά το γεγονόσ 

ότι θ αποτρίχωςθ με ακτινοβολίεσ απομακρφνει τισ ανεπικφμθτεσ τρίχεσ, ςε καμιά περίπτωςθ, όπωσ 

άλλωςτε και κάκε άλλθ αποτριχωτικι μζκοδοσ, δεν εξαλείφει τισ αςκζνειεσ που ςχετίηονται  με τισ 

ορμόνεσ και οι οποίεσ μπορεί να προκαλζςουν υπερβολικι ανάπτυξθ των τριχϊν. 

Η ανεπικφμθτθ ανάπτυξθ των τριχϊν αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα για πολλοφσ αςκενείσ. 

Αρκετά μθχανιματα φωτοαποτρίχωςθσ ζχουν γίνει γριγορα θ επιλογι για τθν αφαίρεςθ των 

ανεπικφμθτων τριχϊν. 

 

1.1 – Alexandrite laser (laser Αλεξανδρίτθ) 

 

Το μακροφ- παλμοφ λζιηερ Αλεξανδρίτθσ (ALX) ζχει μικοσ κφματοσ 755nm, το οποίο επιτρζπει 

μια βακφτερθ διείςδυςθ του δζρματοσ με λιγότερθ απορρόφθςθ από τθν επιδερμικι μελανίνθ, 

δθμιουργϊντασ ζτςι κεωρθτικά δυςμενείσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ λιγότερο ανθςυχθτικζσ για τουσ 

αςκενείσ με ςκουρόχρωμο δζρμα. 

Αυτό το ςφςτθμα λζιηερ είναι ςυμπαγζσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μικροφσ χϊρουσ εάν 

υπάρχει επαρκισ εξαεριςμόσ. Ο ευζλικτοσ βραχίονασ των οπτικϊν ινϊν τουσ είναι εφκολοσ να χειριςτεί 

και να παρζχει πρόςβαςθ ςε δφςκολεσ για προςπζλαςθ περιοχζσ του ςϊματοσ. Το λζιηερ αυτό, 

εκπζμπει μια αόρατθ δζςμθ φωτόσ θ οποία απορροφάται επιλεκτικά από τθ μελανίνθ τθσ τρίχασ ςτθ 

ρίηα και προκαλεί κερμικι νζκρωςθ του βολβοφ χωρίσ να επθρεάηει ι να βλάπτει το περιβάλλον 

δζρμα. Ζνασ και μόνο παλμόσ είναι αρκετόσ για να καταςτρζψει το κφλακα. Ο αςκενισ και ο χειριςτισ 

φοράνε ειδικά γυαλιά για τθν προςταςία των ματιϊν τουσ και για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ. 

Σε ζρευνα που ζγινε με χριςθ λζιηερ Αλεξανδρίτθ με μία μόνο αγωγι 3 msec ςτα 755nm και 

χριςθ ρευμάτων 30 ζωσ 50 Joules/cm2, ςκοπόσ τθσ ιταν να εκτιμθκεί ο βακμόσ απϊλειασ τθσ τρίχασ 

που επιτυγχάνεται με τουσ  παραμζτρουσ αυτοφσ. Το μζτρθμα των τριχϊν ζγινε από δφο ανεξάρτθτουσ 

παρατθρθτζσ που ςθμάδεψαν τισ τελικζσ τρίχεσ κάτω από το μεγεκυντικό φακό. Οι μετριςεισ 
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επαναλιφκθκαν χρθςιμοποιϊντασ φωτογραφικζσ εικόνεσ και τον μζςο όρο των τεςςάρων μετριςεων 

που λιφκθκαν. Ο βακμόσ απϊλειασ τρίχασ υπολογίςτθκε ςε χρόνο ίςο με ζναν πλιρθ κφκλο ανάπτυξθσ 

των τριχϊν για τθν ςυγκεκριμζνθ ανατομικι κζςθ. Μία δεφτερθ μζτρθςθ αποκτικθκε ςε χρόνο ίςο με 

ζναν κφκλο ανάπτυξθσ τριχϊν ςυν 6 μινεσ για να προςδιοριςτεί εάν κάποια απϊλεια τριχϊν είχε 

παραμείνει ςτακερι. Τα αποτελζςματα ιταν πωσ θ μζςθ απϊλεια τρίχασ κατά τθν πρϊτθ περίοδο 

παρακολοφκθςθσ ιταν 43%, ενϊ το 60% αςκενϊν που ζλαβαν μζροσ παρουςίαςε τριχόπτωςθ 

μεγαλφτερθ από 30%. Η απϊλεια των τριχϊν παρζμεινε ςτακερι και θ μείωςθ τθσ πυκνότθτασ τουσ και 

ςτουσ δφο κακοριςμζνουσ χρόνουσ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι. Συμπεραςματικά, το λζιηερ 

Αλεξανδρίτθ ςε κανονικι λειτουργία επιτυγχάνει μακροχρόνια αλωπεκία και μπορεί να οδθγιςει ςε 

μόνιμθ απϊλεια τελικϊν τριχϊν μετά από μία επεξεργαςία με ζνταςθ ρεφματοσ από 30 ζωσ 50 

joules/cm2.[1] 

 

1.2 – Neodymium-YAG (Nd:YAG) laser (laser νεοδυμίου) 

 
Το λζιηερ αυτό, με μικοσ κφματοσ 1064nm, ζχει ςχετικά μικρι απορρόφθςθ από τθν 

επιδερμικι μελανίνθ και μεγαλφτερθ διείςδυςθ ςτο δζρμα. Ζτςι, κεωρθτικά, παρζχει αςφάλεια και 

αποτελεί μια καλι επιλογι ςτθν αποτρίχωςθ με λζιηερ. Η ακτινοβολία του είναι αόρατθ και για το λόγο 

αυτό απαιτείται ζνα βοθκθτικό λζιηερ με εκπομπι ςτο φάςμα του ορατοφ, για τθ ςτόχευςθ. Ιςτορικά, 

το πρϊτο λζιηερ που εγκρίκθκε για τθν αποτρίχωςθ ιταν το Q- Switched Nd:YAG laser. 

 

1.2.1 - Q-Switched Nd:YAG laser 

 

Η λειτουργία αυτοφ του τφπου λζιηερ ζχει ωσ προχπόκεςθ τθν εφαρμογι τθσ φωτοδυναμικισ 

κεραπείασ. 

Στθν φωτοδυναμικι κεραπεία τοποκετείται μια φωτοευαίςκθτθ ζνωςθ ςτον ιςτό-ςτόχο. Στθ 

ςυνζχεια, ακτινοβολείται θ περιοχι με φωσ λζιηερ για ενεργοποίθςθ τθσ φωτοευαίςκθτθσ ουςίασ θ 

οποία κα απελευκερϊςει τοξικά άτομα οξυγόνου που κα καταςτρζψουν τθ δομι αυτι. 

Στθν περίπτωςθ με το λζιηερ αυτό, για τθν επίτευξθ αποτρίχωςθσ θ ακτίνα του πρζπει να 

χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με ζνα τοπικό ςκεφαςμα που περιζχει άνκρακα ςε ελαιϊδθ βάςθ το 

οποίο τοποκετείται πάνω ςτο δζρμα. Η ειςχϊρθςθ τθσ φωτοευαίςκθτθσ αυτισ ζνωςθσ ςτο κφλακα τθσ 

τρίχασ κακιςτά δυνατι τθν επιλεκτικι απορρόφθςθ τθσ ακτίνασ του λζιηερ από αυτόν. Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι να ζχει προθγθκεί θ αφαίρεςθ των τριχϊν με κερί τοπικά για να επιτραπεί ςτα 

ςωματίδια του άνκρακα να ειςχωριςουν μζςα ςτον κενό, πλζον, τριχικό κφλακα. Ζπειτα, θ επιφάνεια 

του δζρματοσ ςαρϊνεται με φωσ λζιηερ, το οποίο κερμαίνει τα άτομα του άνκρακα γφρω από τθν τρίχα 

και τον ανϊτερο κφλακα. Σε μικοσ κφματοσ 1064nm, ο τοπικόσ άνκρακασ κερμαίνεται ταχφτατα, 

προκαλϊντασ ςοκ μζςα ςτο κφλακα, που οδθγεί ςτθν καταςτροφι του. 
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Το κφριο πρόβλθμα και μειονζκτθμα ςτθν αποτελεςματικι χριςθ του λζιηερ είναι θ δυςκολία 

ςτθν επίτευξθ τθσ ειςχϊρθςθσ του άνκρακα, αρκετά βακιά ςτον τριχικό κφλακα, ϊςτε να 

καταςτραφοφν τα αναγεννθτικά κφτταρα τθσ τρίχασ. Τα άτομα του άνκρακα, ςυνικωσ, δεν μποροφν να 

προςεγγίςουν τον βολβό τθσ τρίχασ επειδι δεν μποροφν να διειςδφςουν ςτον κφλακα βακφτερα από 

τον κυλακικό πόρο εξαιτίασ διαφόρων κυτταρικϊν ςυντριμμάτων που γεμίηουν τον πόρο. Ωσ 

αποτζλεςμα, μερικζσ τρίχεσ καψαλίηονται δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα μθ μόνιμο αποτζλεςμα. Ακόμθ, τα 

άτομα του άνκρακα μπορεί να φτάςουν ςτουσ ςμθγματογόνουσ ι ιδρωτοποιοφσ αδζνεσ και να τουσ 

καταςτρζψουν. Αν τα ίχνθ του άνκρακα που περιζχονται ςτθν λοςιόν εκραγοφν από τθν ακτίνα του 

λζιηερ, υπάρχει κίνδυνοσ δθμιουργίασ δυςχρωμίασ. Επιπλζον, υπάρχει πικανότθτα επιδερμικοφ 

τραυματιςμοφ και μπορεί να εκδθλωκεί με οίδθμα και ερφκθμα. 

Η χαμθλι ενζργεια και το πολφ μικρό εφροσ παλμϊν του Q-Switched Nd:YAG, ςτα όρια του 

nanosecond, ςυνικωσ  δεν είναι ικανοποιθτικά και ικανά για να προκαλζςουν ολοκλθρωτικι 

καταςτροφι του τριχικοφ κφλακα, με αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ απλϊσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

τριχοφυΐασ για μερικοφσ μινεσ και τθ ςταδιακι αναγζννθςθ των τριχϊν. Ραρόλο που είναι μια 

αςφαλισ μζκοδοσ για τα άτομα με ςκοφρο δζρμα, κεωρείται ωσ θ λιγότερο αποτελεςματικι μζκοδοσ 

αποτρίχωςθσ με λζιηερ, όςον αφορά τθ μακροχρόνια μείωςθ των τριχϊν. Τελικά, θ μζκοδοσ αυτι 

ςυνιςτά ζνα μάλλον ακριβό τρόπο προςωρινισ αποτρίχωςθσ. 

 

 

1.2.2 - Long-Pulsed Nd:YAG Laser (Nd:YAG laser μακροφ παλμοφ) 

 

Τα Nd:YAG lasers μακροφ παλμοφ με αόρατθ εκπομπι ςτα 1064nm, ςτο υπζρυκρο του 

θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ, ζχουν μεγάλθ διειςδυτικότθτα ςτουσ ιςτοφσ και παράγουν εφροσ 

παλμοφ που ςχεδόν εναρμονίηεται με το χρόνο κερμικισ χαλάρωςθσ των τριχικϊν κυλάκων. Κλινικζσ 

ζρευνεσ, ζχουν δείξει πολφ μικρι, αν όχι κακόλου, επιδερμικι αντίδραςθ, ακόμα και ςε άτομα με 

ςκοφρο δζρμα και παρατεταμζνθ διάρκεια αποτρίχωςθσ. 

Τα μόνα μειονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ είναι ο πόνοσ, λόγω μεγάλθσ διειςδυτικότθτασ 

ςτουσ ιςτοφσ και αυξθμζνθσ ροισ ενζργειασ που απαιτείται, και ζνασ άλλοσ λόγοσ είναι πωσ χρειάηεται 

μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςυνεδριϊν ςυγκριτικά με άλλα λζιηερ αποτρίχωςθσ. 

 

 

1.3 – Diode lasers (lasers θμιαγωγϊν ι διοδικά) 

 

Στα διοδικά λζιηερ θ εκπεμπόμενθ ενζργεια ςυνικωσ παράγεται από ειδικά επεξεργαςμζνουσ 

κρυςταλλοδιόδουσ. Ανάλογα με το είδοσ τθσ διόδου που χρθςιμοποιείται εκπζμπουν ςε διαφορετικά 
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μικθ κφματοσ, από ορατά μζχρι υπζρυκρα. Το μικοσ κφματοσ που επιτρζπει τθ δυνατότθτα 

αποτρίχωςθσ είναι μεταξφ 800nm και 810nm. 

Το πλεονζκτθμα τουσ είναι πωσ το μικοσ κφματοσ τουσ μπορεί να ρυκμιςτεί με τθ μεταβολι 

κάποιων παραμζτρων. Χαρακτθρίηονται για το μεγάλο μικοσ κφματοσ τουσ και το εφροσ παλμϊν τουσ 

ςε ςχζςθ με άλλα λζιηερ, πράγμα που τα κακιςτά πρακτικά για ςκουρόχρωμουσ τφπουσ δζρματοσ. 

Γενικότερα, ζχουν μεγάλθ αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα ανάλογα με το μικοσ 

κφματοσ που επιλζγεται, μειωμζνθ ανάγκθ ςυντιρθςθσ και είναι εφκολα ςτθ μεταφορά τουσ λόγω του 

μικροφ μεγζκουσ τουσ. 

 

 

1.4 – υςκευζσ ζντονου παλμικοφ φωτόσ - IPL 

 

Οι ςυςκευζσ ζντονου παλμικοφ φωτόσ δεν είναι λζιηερ, ωςτόςο λειτουργοφν με παρόμοιο 

τρόπο. 

Τα ςυςτιματα ζντονου παλμικοφ φωτόσ (IPL) είναι πθγζσ παλμικοφ φωτόσ υψθλισ ζνταςθσ 

που εκπζμπουν πολυχρωματικό φωσ ςε ζνα ευρφ φάςμα μικουσ κφματοσ 590-1200nm. Τα 

εκπεμπόμενα μικθ κφματοσ κακορίηουν όχι μόνο το μοτίβο απορρόφθςθσ του εκπεμπόμενου φωτόσ, 

αλλά και τθ διείςδυςθ βάκουσ. Οι ςυςκευζσ IPL χρθςιμοποιοφν flash lamps ξζνου για να παράγουν μθ 

πολωμζνο φωσ, ποικίλων μικων κφματοσ, τόςο για τθν αποτρίχωςθ, όςο και για άλλεσ εφαρμογζσ. 

Με τθ χριςθ ειδικϊν φίλτρων αποκοπισ, μζςα από τθ χειρολαβι επιτρζπεται να διζρχονται 

μόνο τα μεγαλφτερα μικθ κφματοσ , μεταξφ 590-1200nm και μεμονωμζνοι παλμοί ι παλμοί ςε 

ακολουκίεσ (διαδοχικοί παλμοί), με μεταβλθτζσ παφςεισ (χρονικι κακυςτζρθςθ) ανάμεςα ςτουσ 

παλμοφσ. 

Στισ ςυςκευζσ IPL, που είναι παρόμοιεσ με τισ ςυςκευζσ του λζιηερ, θ βαςικι αρχι είναι θ 

απορρόφθςθ φωτονίων από ενδογενι ι εξωγενι χρωμοφόρα μζςα ςτο δζρμα και θ μεταφορά 

ενζργειασ ςε αυτά τα χρωμοφόρα. Αυτι θ μεταφορά δθμιουργεί κερμότθτα και ςτθ ςυνζχεια 

καταςτρζφει τθ δομι του ςτόχου. Ο τφποσ του δζρματοσ του αςκενοφσ και θ παροφςα κατάςταςθ του 

δζρματοσ κακορίηουν τθν επιλογι κατάλλθλων φίλτρων αποκοπισ και ςυνεπϊσ το φάςμα των μθκϊν 

κφματοσ που πρόκειται να εκπζςουν. 

 

Τα πλεονεκτιματα του IPL είναι θ χαμθλι τιμι αγοράσ και θ ιςχυρι τουσ τεχνολογία. Το μεγάλο 

μζγεκοσ τθσ κεφαλισ είναι επίςθσ ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα από τθν άποψθ τθσ διάρκεια τθσ 

κεραπείασ, αλλά κεωρείται και ςαν μειονζκτθμα όςον αφορά το χειριςμό και τθν ευελιξία. Ζνα άλλο 

μειονζκτθμα των ςυςκευϊν IPL είναι το μεγάλο βάροσ τθσ χειρολαβισ κακϊσ περιζχει ςε οριςμζνεσ 

μάρκεσ τθ λάμπα και τθ ςυςκευι ψφξθσ λαμπτιρων. 
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Σε μια μελζτθ που διεξιχκθ ςτο εξωτερικό ιατρείο Δερματολογίασ και Αφροδιςιολογίασ, ςτο 

Διδακτικό Νοςοκομείο Al-Sadir, ςτο Al Najaf City κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου από τον Ιοφνιο του 

2009 ζωσ τον Ιοφλιο του 2010, ζγινε με ςκοπό τθ ςφγκριςθ του IPLκαι του λζιηερ Αλεξανδρίτθ.  

Συμπεριλιφκθκαν τριάντα πζντε αςκενείσ. Τριάντα από αυτοφσ ολοκλιρωςαν τθ μελζτθ. 

Ζλαβαν ζξι περιόδουσ κεραπείασ με το λζιηερ Αλεξανδρίτθ ςτθν αριςτερι πλευρά του προςϊπου και το 

IPL ςτθ δεξιά πλευρά του προςϊπου με διαςτιματα 4 εβδομάδων μεταξφ των ςυνεδριϊν. Η 

ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία και ςτισ δφο πλευρζσ του προςϊπου αξιολογικθκε ςε 1, 3 και 6 ςυνεδρίεσ 

κεραπείασ. Τα διαςτιματα χωρίσ ανάπτυξθ τριχϊν και θ ικανοποίθςθ του αςκενοφσ καταγράφθκαν ςε 

κάκε επίςκεψθ.  Μετά από ζξι ςυνεδρίεσ κεραπείασ, οι πλευρζσ που υποβλικθκαν ςε κεραπεία με IPL 

εμφάνιςαν μεγαλφτερα «μεςαία» διαςτιματα χωρίσ ανάπτυξθ τριχϊν ςε ςφγκριςθ με τισ πλευρζσ που 

ζλαβαν κεραπεία με λζιηερ Αλεξανδρίτθ. Η μείωςθ του αρικμοφ των τριχϊν ιταν ςθμαντικά 

μεγαλφτερθ ςτο IPL ςε ςφγκριςθ με εκείνθ ςτισ πλευρζσ που ζλαβαν λζιηερ Αλεξανδρίτθ ςε 1, 3 και 6 

ςυνεδρίεσ. 

Επίςθσ, τρεισ αςκενείσ (10%) ανζπτυξαν μεταφλεγμονϊδθ υπερμελάγχρωςθ, ςτον ζναν από 

αυτοφσ ςτθν αριςτερι πλευρά και ςτουσ άλλουσ δφο ςτθ δεξιά πλευρά. Ήταν πιο ςοβαρι ςτθ δεξιά 

πλευρά και οι δφο αςκενείσ ιταν δερματικοφ τφπου IV. Η ελαφριά αίςκθςθ τςιμπιματοσ και καφςουσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ καταγράφθκε ςε όλουσ τουσ αςκενείσ. Πλεσ οι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ 

που αναφζρκθκαν ιταν παροδικζσ και ανεκτζσ από τουσ αςκενείσ, με εξαίρεςθ τον μεταφλεγμονϊδθ 

υπερμελάγχρωςθ που παρζμεινε και μειωνόταν ςταδιακά προσ το τζλοσ τθσ μελζτθσ. 

Συμπεραςματικά, τα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ υποδθλϊνουν ότι το IPL είναι πιο 

αποτελεςματικό ςτθ μείωςθ τθσ υπερβολικισ τριχοφυΐασ του προςϊπου, με μεγαλφτερα διαςτιματα 

χωρίσ ανάπτυξθ τριχϊν και μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ αςκενϊν ςε ςχζςθ με το λζιηερ του Αλεξανδρίτθ.[2] 
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2.1 – Κρυολιπόλυςθ 

 

Η αρχι τθσ κρυολιπόλυςθσ βαςίηεται τθν προχπόκεςθ ότι τα λιποκφτταρα είναι πιο ευαίςκθτα 

ςτθν ψφξθ από ότι άλλα κφτταρα του δζρματοσ. Η ακριβισ εφαρμογι ψυχρϊν κερμοκραςιϊν 

πυροδοτεί τθν απόπτωςθ των λιποκυττάρων, θ οποία επικαλείται μια φλεγμονϊδθ απόκριςθ και 

οδθγεί ςε αργι πζψθ από περιβάλλοντα μακροφάγα κφτταρα. 

Σε κλινικζσ μελζτεσ, θ κρυολιπόλυςθ ζδειξε ότι μειϊνει το υποδόριο λίποσ ςτο ςθμείο τθσ 

κεραπείασ ζωσ και κατά 25% μετά από μία κεραπεία. Βελτιϊςεισ παρατθρικθκαν ςτο 86% των 

υποβλθκζντων ςε κεραπεία αςκενϊν. Στο 73%, το ποςοςτό ικανοποίθςθσ των αςκενϊν είναι 

υψθλότερο από ό, τι με άλλεσ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για μθ επεμβατικι λιπόλυςθ. Η 

κρυολιπόλυςθ ζχει αποδειχκεί ότι είναι μια πολφ αςφαλισ μζκοδοσ για το περίγραμμα του ςϊματοσ 

και επιτυγχάνεται με ελάχιςτθ δυςφορία. Αναμενόμενεσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ είναι το προςωρινό 

ερφκθμα, οι μϊλωπεσ και το παροδικό μοφδιαςμα που ςυνικωσ υποχωροφν μζςα ςε 14 θμζρεσ μετά 

τθ κεραπεία. Με ποςοςτό επικράτθςθσ 0,1%, θ ςυνθκζςτερθ καταγγελία είναι πόνοσ με κακυςτζρθςθ, 

που εμφανίηεται 2 εβδομάδεσ μετά τθ κεραπεία, θ οποία επιλφεται χωρίσ παρζμβαςθ. Ραρόλο που δεν 

ζχει γίνει αποδεκτι καμία μζκοδοσ ωσ χρυςό πρότυπο για μθ περιςταςιακι διαμόρφωςθ ςϊματοσ, θ 

κρυολιπόλυςθ κεωρείται τόςο αςφαλισ όςο και αποτελεςματικι με υψθλό ποςοςτό ικανοποίθςθσ 

αςκενϊν. 

Ππωσ αναφζρκθκε, θ ακριβισ εφαρμογι των ψυχρϊν κερμοκραςιϊν προκαλεί το κάνατο των 

λιποκυττάρων που ςτθ ςυνζχεια απορροφοφνται και χωνεφονται από μακροφάγα.  Ραρϋ όλα αυτά, δεν 

παρατθροφνται μεταβολζσ ςτο υποδόριο λίποσ αμζςωσ μετά τθ κεραπεία. Μία φλεγμονϊδθσ 

διεργαςία που διεγείρεται από τθν απόπτωςθ των λιποκυττάρων, όπωσ αντανακλάται από μια ειςροι 

φλεγμονωδϊν κυττάρων, μπορεί να παρατθρθκεί εντόσ 3 θμερϊν μετά τθν αγωγι και κορυφϊνεται 

περίπου 14 θμζρεσ μετά, κακϊσ τα λιποκφτταρα περιβάλλονται από ιςτιοκφτταρα, ουδετερόφιλα, 

λεμφοκφτταρα και άλλα μονοπφρθνα κφτταρα. Σε 14-30 θμζρεσ μετά τθ κεραπεία, τα μακροφάγα και 

άλλα περιβάλλοντα φαγοκφτταρα, περιβάλλουν και αφομοιϊνουν τα λιπιδικά κφτταρα ωσ μζροσ τθσ 

φυςικισ αντίδραςθσ του ςϊματοσ ςτον τραυματιςμό. Τζςςερισ εβδομάδεσ μετά τθ κεραπεία, θ 

φλεγμονι μειϊνεται και ο όγκοσ των λιποκυττάρων μειϊνεται. Δφο ζωσ τρεισ μινεσ μετά τθν αγωγι, τα 

διαφραγματικόσ διαχωριςμόσ γίνεται, ςαφϊσ, πιο πυκνόσ και θ φλεγμονϊδθσ διαδικαςία μειϊνεται 

περαιτζρω. Μζχρι αυτι τθ χρονικι ςτιγμι, ο όγκοσ του λίπουσ ςτθν περιοχι που υποβλικθκε ςε 

κεραπεία μειϊνεται εμφανζσ και τα διαφράγματα αντιπροςωπεφουν τθν πλειονότθτα του όγκου των 

ιςτϊν. 

Το ζνα μζροσ τθσ ςυςκευισ είναι ζνα κυπελλοειδζσ ςφςτθμα εφαρμογισ με δφο πάνελ ψφξθσ 

που εφαρμόηεται ςτθν κεράπουςα περιοχι. Ο ιςτόσ τραβιζται μζςα ςτθ χειρολαβι και θ επιλεγμζνθ 

κερμοκραςία ρυκμίηεται από τα κερμοθλεκτρικά ςτοιχεία και ελζγχεται από αιςκθτιρεσ που 

παρακολουκοφν τθ ροι κερμότθτασ ζξω από τον ιςτό. Κάκε περιοχι αντιμετωπίηεται για περίπου 45 

λεπτά και κα πρζπει να γίνονται μαλάξεισ για 2 λεπτά μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ για να βελτιωκεί το 

κλινικό αποτζλεςμα. Ο αςκενισ μπορεί να επιςτρζψει ςτο ςπίτι και είναι ελεφκεροσ να ξαναρχίςει τισ 

κανονικζσ δραςτθριότθτεσ του αμζςωσ μετά τθ κεραπεία. Ο αρικμόσ των απαραίτθτων κφκλων 



18 
 

κεραπείασ εξαρτάται από τθν περιοχι τθσ κεραπείασ. Ενϊ τα καλά αποτελζςματα ςτο πλάι του κορμοφ 

μποροφν ςυνικωσ να επιτευχκοφν μόνο με μία κεραπεία, ο πίςω και ο εςωτερικόσ και ο εξωτερικόσ 

μθρόσ απαιτοφν ςυχνά περιςςότερεσ από δφο κεραπείεσ. Οι επαναλαμβανόμενεσ ςυνεδρίεσ κεραπείασ 

πρζπει να απζχουν 8 εβδομάδεσ μεταξφ τουσ για να μπορζςει  θ φλεγμονϊδθσ διαδικαςία να 

ςταματιςει. 

Η μακροχρόνια διάρκεια τθσ επίδραςθσ τθσ κρυολιπόλυςθσ δεν ζχει αξιολογθκεί ακόμθ. Ζχει 

δθμοςιευτεί μόνο μία μικρι μελζτθ περίπτωςθσ δφο ατόμων που υποβλικθκαν μονομερϊσ ςε μια 

πλευρά και ακολοφκθςαν φωτογραφίεσ  για 5 χρόνια μετά τθ διαδικαςία. Σε αυτι τθ μελζτθ, θ μείωςθ 

του λίπουσ βρζκθκε να είναι ανκεκτικι παρά τισ διακυμάνςεισ του ςωματικοφ βάρουσ. Ραρόλο που δεν 

είναι γνωςτό τίποτα για τθν ανκεκτικότθτα τθσ απϊλειασ του λίπουσ που προκαλείται από τθν 

επιλεκτικι κρυολιπόλυςθ, δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ ότι το λίποσ που χάκθκε μετά τθν ζκκεςθ ςτο 

μθχάνθμα αυτό ότι μπορεί να αναγεννθκεί.[5] 

Η κρυολιπόλυςθ είναι αςφαλισ για όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ  χωρίσ καμία αναφορά ςε 

αλλαγι  ςτισ χρωςτικζσ και είναι αςφαλισ για επανειλθμμζνεσ εφαρμογζσ.[6] Οι καλφτεροι υποψιφιοι 

είναι αυτοί που βρίςκονται ςτθν ιδανικι τουσ κλίμακα βάρουσ και εκείνοι που επιδιϊκουν τακτικι 

άςκθςθ, κάνουν υγιεινι διατροφι, ζχουν αιςκθτζσ διογκϊςεισ λίπουσ ςτον κορμό, είναι ρεαλιςτζσ  ςτισ 

προςδοκίεσ τουσ και είναι πρόκυμοι να διατθριςουν τα αποτελζςματα τθσ κρυολιπόλυςθσ με ζναν 

υγιι, ενεργό τρόπο ηωισ. 

 

2.2 – Ηλεκτρολιπόλυςθ 

 

Η θλεκτρολιπόλυςθ είναι τεχνικι ειςαγωγισ βελόνων διαφόρου μικουσ ςε παράλλθλθ διάταξθ 

και κατά ηεφγθ, υποδόρια, ςτισ κυτταριτιδικζσ εναποκζςεισ του δζρματοσ για να καταςτραφοφν τα 

λιποκφτταρα. Οι βελόνεσ ςυνδζονται με γεννιτρια που ςτζλνει θλεκτρικό ρεφμα υπό διαφορετικζσ 

μορφζσ (ςυνεχζσ, παλμικό, κ.ά) και διαφορετικοφσ χρόνουσ. Κυρίωσ εφαρμόηεται με τθ χριςθ 

χαμθλόςυχνου μικρορεφματοσ ςυχνότθτασ 25Hz. Η ζνταςθ του ρεφματοσ που διοχετεφεται ρυκμίηεται 

ανάλογα με τθν ανεκτικότθτα του ατόμου. Οι βελόνεσ που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να είναι 

αποςτειρωμζνεσ και θ περιοχι εφαρμογισ να ζχει κακαριςτεί με αντιςθπτικό διάλυμα. 

Στόχοσ τθσ θλεκτρολιπόλυςθσ είναι θ καταςτροφι των λιποκυττάρων που βοθκά ςτθν 

ανανζωςθ των κυττάρων του ςυνδετικοφ ιςτοφ. Λεπτζσ και εφκαμπτεσ βελόνεσ τοποκετοφνται ςτον 

υποδόριο ιςτό ςτισ επίμαχεσ περιοχζσ (μθροφσ, γλουτοφσ, κοιλιά, μπράτςα κ.ά.) όπου δθλαδι υπάρχει 

ςυγκζντρωςθ λίπουσ και κυτταρίτιδασ και μζςω αυτϊν των βελονϊν (τριχοειδϊν) διοχετεφεται 

θλεκτρικό ρεφμα χαμθλισ ζνταςθσ αλλά ειδικισ ςυχνότθτασ που αλλάηει τθν πολικότθτα τθσ 

κυτταρικισ μεμβράνθσ των λιποκυττάρων και διαλφει το λίποσ. 

Επομζνωσ, μζςω τοπικισ κερμότθτασ, μειϊνονται ζτςι ςυνολικά και οι λιπαποκικεσ. Το 

θλεκτροκερμικό πεδίο που δθμιουργείται, μπορεί να ςπάςει τθν κυτταρικι μεμβράνθ και να διαλφςει 

τα πακολογικά- υπερτροφικά λιποκφτταρα ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ. Συνικωσ όμωσ, μόνο το πάχοσ των 
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λιποκυττάρων ελαττϊνεται, όχι ο αρικμόσ τουσ,  ειδικά όταν αυτά είναι ανκεκτικά και γονιδιακά 

προγραμματιςμζνα να αντζχουν ςε περιόδουσ διατροφικισ ζνδειασ. Τα προϊόντα που προζρχονται από 

το αδυνάτιςμα των λιποκυττάρων αποβάλλονται ωσ υγρά, γι αυτό και είναι αναγκαία θ κατανάλωςθ 

άφκονου νεροφ. 

Η θλεκτρολιπόλυςθ είναι μια από τθσ μεκόδουσ που δεν προκαλοφν ξεκοφραςθ από τθ 

διενζργεια τουσ. Πμωσ, μπορεί να παρατθριςει κανείσ ότι το δζρμα εμφανίηεται πιο ςφιχτό και πιο 

ελαςτικό ιδθ από τθν πζμπτθ ςυνεδρία τθσ αγωγισ. Επίςθσ, παρατθρείται μείωςθ των κυτταριτιδικϊν 

ςυςςωρεφςεων.  

Ο αρικμόσ των ςυνεδριϊν είναι κυρίωσ 6 και ο χρόνοσ κάκε ςυνεδρίασ είναι περίπου 45 λεπτά, 

βζβαια, ποικίλλουν ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Αντενδεικνφεται κατά τθν κφθςθ, τθν φπαρξθ 

καρδιακοφ βθματοδότθ, άτομα που πάςχουν από καρδιακζσ πακιςεισ και κυκλοφορικά προβλιματα 

και από δερματικζσ πακιςεισ. Μετά τθν εφαρμογι μπορεί να εμφανιςτεί ερυκρότθτα ςτθν περιοχι και 

αιμάτωμα το οποίο όμωσ υποχωρεί μετά από μερικζσ ϊρεσ. 

Οι επιπλοκζσ που μποροφν να παρουςιαςτοφν, αφοροφν κυρίωσ τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου με 

τα θλεκτρόδια – βελόνεσ και ςυνίςτανται ςε μολφνςεισ λόγω κακϊν ςθπτικϊν ςυνκθκϊν.  

Ραρ ‘ όλα αυτά αυτι θ τεχνικι μπορεί να κεωρθκεί μόνο ςαν μζκοδοσ ςυμπλθρωματικι γιατί 

ςταματϊντασ τισ ςυνεδρίεσ θ αρχικι κυτταρίτιδα και το τοπικό λίποσ επανζρχεται ςχετικά γριγορα. 

 

2.3 – Τπζρθχοι υψθλισ ζνταςθσ (high-intensity ultrasound) 

 

Μία τζτοια μζκοδοσ χρθςιμοποιεί υψθλισ ζνταςθσ υπεριχουσ για τθν παροχι εςτιαςμζνθσ 

ακουςτικισ ενζργειασ ςε ςυγκεκριμζνα βάκθ ςτον υποδόριο ιςτό, πράγμα το οποίο εγκρίκθκε από τθν 

Αμερικανικι Υπθρεςία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 

Ο ςυνδυαςμόσ ενόσ μθχανικοφ αποτελζςματοσ που διαταράςςει αμζςωσ τισ κυτταρικζσ 

μεμβράνεσ και ενόσ κερμικοφ μθχανιςμοφ που καταςτρζφει τα λιποκφτταρα ςε κερμοκραςίεσ άνω των 

58 °C προκαλεί πθκτικι νζκρωςθ μζςα ςε μια μικρι ςτοχευμζνθ περιοχι ενϊ ο περιβάλλοντοσ ιςτόσ 

παραμζνει ωσ επί το πλείςτον ανεπθρζαςτοσ.[7] Οι μελζτεσ ζχουν δείξει ςτοιχεία τθσ νζκρωςθσ του 

λίπουσ [8] και μια μζςθ μείωςθ τθσ περιφζρειασ τθσ μζςθσ μεγαλφτερθ από 2cm, 12 εβδομάδεσ μετά 

από μία μόνο κεραπεία.[9] 

Συνοψίηοντασ, φαίνεται ότι οι υπζρθχοι είναι μια αςφαλισ και αποδοτικι τεχνολογία για τθ 

μείωςθ του υποδόριου λιπϊδουσ ιςτοφ χωρίσ τοπικζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ όπωσ για παράδειγμα 

εγκαφματα ι ουλζσ. Μελζτεσ που βαςίηονται ςτθ χριςθ του για τθ διαμόρφωςθ του ςϊματοσ ζδειξαν 

ότι θ ικανοποίθςθ του αςκενι είναι περίπου ςτο 47% ζωσ 86%. Αυτά τα αποτελζςματα κεραπείασ δεν 

εξαρτϊνται από τθ διατροφι ι τθν κακθμερινι ςωματικι δραςτθριότθτα. Εκτόσ από τα 

προαναφερκζντα οφζλθ του , ο χρόνοσ ανάκτθςθσ τθσ διαδικαςίασ είναι ελάχιςτοσ, ο οποίοσ μπορεί να 
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κεωρθκεί ςθμαντικό πλεονζκτθμα. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, δεν αναφζρκθκε 

ςθμαντικι επίδραςθ ςτον Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ (ΔΜΣ) ι ςτο ςωματικό βάροσ. 

 

 

2.4 – Ραδιοςυχνότθτεσ 

 

Η ραδιοςυχνότθτα είναι ζνα θλεκτρομαγνθτικό κφμα που αρχικά χρθςιμοποιικθκε για τθ 

κεραπεία των ρυτίδων και τθσ χαλάρωςθσ του δζρματοσ. Σιμερα,  χρθςιμοποιείται εκτενϊσ για τθ 

διαμόρφωςθ του ςϊματοσ, τθ ςφςφιξθ του δζρματοσ και τθ μείωςθ τθσ κυτταρίτιδασ. 

Η ραδιοςυχνότθτα χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για τθν αφξθςθ τθσ βακφτερθσ κερμοκραςίασ του 

δζρματοσ χωρίσ επιδερμικι ι δερματικι απόςπαςθ. Δεν χρθςιμοποιείται μόνο ωσ αποτελεςματικι 

μζκοδοσ ςφςφιγξθσ ι πρόκλθςθσ ςφςφιξθσ του δζρματοσ αλλά και ωσ αποτελεςματικι μζκοδοσ για τθ 

μείωςθ του λίπουσ κατά επανάλθψθ. Ωςτόςο, δεν υπάρχει πρότυπο πρωτόκολλου για το χρόνο 

κεραπείασ με χριςθ ραδιοςυχνοτιτων, και το εφροσ των κεραπευτικϊν ςυνεδριϊν ιταν ευρζωσ 

διαδεδομζνο μεταξφ 1 και 24 εβδομάδων. Ωςτόςο, υψθλότερθ κερμοκραςία ςε μικρότερο χρονικό 

διάςτθμα κα μποροφςε να είναι κανατθφόρα για τον λιπϊδθ ιςτό, αλλά δεν είναι απαραιτιτωσ άνετθ 

για τουσ αςκενείσ. 

  Οι ραδιοςυχνότθτεσ παράγουν κερμότθτα ςε διαφορετικοφσ ιςτοφσ μεταςχθματίηοντασ τθν 

ενζργεια μζςω τριϊν βαςικϊν μθχανιςμϊν από το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο. Αυτοί οι μθχανιςμοί 

περιλαμβάνουν (i) τον προςανατολιςμό των θλεκτρικϊν διπόλων που υπάρχουν ιδθ ςτα άτομα και τα 

μόρια του ιςτοφ. (Ii) πόλωςθ των ατόμων και των μορίων για τθν παραγωγι διπολικϊν ςτιγμϊν και (iii) 

μετατόπιςθ θλεκτρονίων αγωγιμότθτασ και ιόντων ςτον ιςτό. Η ςυχνότθτα μιασ ςυςκευισ 

ραδιοςυχνοτιτων κυμαίνεται μεταξφ 3kHz και 24GHz και θ μονοπολικι και θ διπολικι διαμόρφωςθ 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτθν ιατρικι. 

Το Vela Smooth ιταν θ πρϊτθ ςυςκευι ραδιοςυχνοτιτων, θ οποία χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ 

για τθ διαμόρφωςθ του ςϊματοσ. Τϊρα, υπάρχουν διάφοροι τφποι ςυςκευϊν ραδιοςυχνοτιτων ςτθν 

αγορά πωσ είναι θ Thermage (SoltaMediCal, Hayward, CA, Η.Ρ.Α.), θ Accent (Alma Lasers), το TriPollar 

(Pol-Logen, TelAviv, Israel), το Freeze (Venus Concepts, Karmiel, IsRael) και το πιο πρόςφατο το TiteFX 

(Invasix). 

Φαίνεται ότι οι ραδιοςυχνότθτεσ είναι μια αςφαλισ και ςχετικά αποτελεςματικι μζκοδοσ για 

τθ βελτίωςθ τθσ εμφάνιςθσ του δζρματοσ και τθ μείωςθ του υποδόριου λίπουσ, ειδικά ςτθν κοιλιακι 

χϊρα και τουσ μθροφσ. Επιπλζον, θ αςφάλεια και ο ςχετικά μικρόσ χρόνοσ για τθν εφαρμογι τθσ 

μεκόδου είναι ςθμαντικά πλεονεκτιματα. 
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2.5 – Physio Wave Beauty 

 

Το Wave Beauty είναι μια ταλαντευόμενθ πλάκα δόνθςθσ για επαγγελματικι χριςθ. 

Χάρθ ςτο ευρφ φάςμα αςκιςεων που μποροφν να εκτελεςτοφν ςε αυτό το «πιάτο», το Physio Wave 

Beauty είναι ιδανικό για γυμναςτικι. Η ταλαντευόμενθ πλάκα δόνθςθσ είναι το ιδανικό εργαλείο 

εκγφμναςθσ για διάφορουσ τφπουσ χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των επαγγελματιϊν ακλθτϊν, των 

θλικιωμζνων και όςων επικυμοφν να διατθριςουν τθ φόρμα τουσ και να επιτφχουν καλφτερα 

αιςκθτικά αποτελζςματα. Επιςτθμονικζσ μελζτεσ και δοκιμζσ ζδειξαν ότι θ χριςθ των επαγγελματικϊν 

ταλαντευόμενων πλατφορμϊν Physio Wave Beauty δζκα λεπτά τθν θμζρα αντικακιςτά αποτελεςματικά 

μια πλιρθ προπόνθςθ ςτο γυμναςτιριο. Η δονιςεισ που αςκοφνται δείχνουν τα ευεργετικά 

αποτελζςματα από τθν πρϊτθ κιόλασ προπόνθςθ ςτθν ταλαντευόμενθ πλατφόρμα με 100% ςυςτολι 

των μυϊν, αυξθμζνθ κυκλοφορία του αίματοσ και αυξθμζνθ ελαςτικότθτα. Ταυτόχρονα, θ πλατφόρμα 

διεγείρει κι άλλεσ βακφτερεσ και μακροπρόκεςμεσ αλλαγζσ ςτο ςϊμα. Οι κραδαςμοί ενιςχφουν τθν 

οςτικι πυκνότθτα, ενιςχφουν τθν ζκκριςθ ςθμαντικϊν ορμονϊν, ενιςχφουν το μεταβολιςμό, 

προκαλοφν κατανάλωςθ μεγαλφτερθσ κερμιδικισ αξίασ και διεγείρουν το περιφερικό και κεντρικό 

νευρικό ςφςτθμα. Οι ταλαντευόμενεσ πλατφόρμεσ δόνθςθσ είναι ιδανικζσ για τθν επίτευξθ ενόσ υγιοφσ 

ςϊματοσ, μζςα και ζξω. 

Κατζχουν 153 διαφορετικά προγράμματα εκγφμναςθσ, με φψιςτθ τιμι ρεφματοσ 0/13mm και 

ςυχνότθτα 5-30Hz. Η ταλαντευόμενθ δόνθςθ φτάνει τα 10G. Η ςυχνότθτα, θ διάρκεια τθσ κεραπείασ, ο 

χρόνοσ αποκατάςταςθσ και ο αρικμόσ των κφκλων μποροφν να αλλάξουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

κεραπείασ.  

Αυτι τθ ςτιγμι οι πλατφόρμεσ δόνθςθσ χρθςιμοποιοφν δφο διαφορετικζσ μθχανικζσ αρχζσ για 

να παράγουν τθν ερεκιςτικότθτα τθσ υπερταχφτθτασ, τθν κατακόρυφθ ταλάντωςθ και τθν  κίνθςθ με 

κλίςθ. Πςον αφορά τθν κατακόρυφθ ταλάντωςθ, ςε αυτι τθν πλατφόρμα, ο χριςτθσ λαμβάνει ζνα 

ςυμμετρικό ερζκιςμα και ςτα δφο άκρα που ςτθρίηονται ςτθν πλάκα λόγω του ταυτόχρονου 

ερεκίςματοσ ςε κάκε ςθμείο τθσ πλάκασ. Στθν πλατφόρμα με ταλάντωςθ με κλίςθ, θ δόνθςθ παράγεται 

ςε κεντρικό οριηόντιο άξονα. Ο χριςτθσ που ςτζκεται ςτθν πλατφόρμα λαμβάνει τθ δόνθςθ και τθ 

προωκεί εναλλακτικά και διαδοχικά ςε κάκε άκρο, με μεγαλφτερθ τάςθ ςτάςθσ και ιδιοτροπία. 

Σθμαντικι προχπόκεςθ, θ απόςταςθ μεταξφ των ποδιϊν να είναι μεγαλφτερθ για να επιτευχκεί 

υψθλότερο πλάτοσ τθσ κίνθςθσ.  Πςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτα, δεν υπάρχουν διαφορζσ, 

επειδι το πιο ςθμαντικό είναι ότι θ κίνθςθ ανεβαίνει προσ τα πάνω, δθλαδι αντίκετα από τθ δφναμθ 

τθσ βαρφτθτασ. 

Κακϊσ το άτομο ςτζκεται ςτθν πλατφόρμα δόνθςθσ, θ φυςικι ιςορροπία του ανκρϊπινου 

ςϊματοσ διαταράςςεται από τισ ςυνεχείσ επαγόμενεσ αλλαγζσ. Ρολλοί μφεσ ενεργοποιοφνται ζτςι 

ϊςτε να βρεκεί θ χαμζνθ ιςορροπία. Αυτζσ οι αλλαγζσ καταγράφονται από τισ μυϊκζσ ατράκτουσ, οι 

οποίεσ, μζςω των προςαγωγϊν νεφρων, ςτζλνουν ζνα ςιμα ςτον εγκεφαλικό φλοιό, ο οποίοσ αντιδρά 

προκαλϊντασ μια αντανακλαςτικι ςυςτροφι των ενδιαφερομζνων μυϊν. 
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Επιπλζον, θ τακτικι χριςθ τθσ πλατφόρμασ δονιςεων ενιςχφει ιδιαίτερα τθν κυκλοφορία του 

αίματοσ και βελτιϊνει τθν ροι αίματοσ. Για το λόγο αυτό, κεωρείται πολφ καλι κεραπεία ςτθν 

παρουςία κιρςϊν. Ωςτόςο, ςυνιςτάται θ ςυμβουλι του γιατροφ πριν τθ χριςθ.  

Ακόμα, θ πλατφόρμα δόνθςθσ επιφζρει αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ κερμίδων, λόγω τθσ μυϊκισ 

εργαςίασ που εκτελείται και τθσ αφξθςθσ του βαςικοφ μεταβολιςμοφ, που είναι θ απαίτθςθ κερμίδων 

ςε κατάςταςθ θρεμίασ. Ο οργανιςμόσ, χάρθ ςτθν μεγαλφτερθ ζκκριςθ τθσ ορμόνθσ GH, καταναλϊνει 

λίπθ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτθν υψθλότερθ κατανάλωςθ ενζργειασ, προκαλϊντασ ζτςι ςθμαντικό 

αδυνάτιςμα. Η διζγερςθ με δονιςεισ παράγει, επίςθσ, ζνα αποτζλεςμα ςυγκρίςιμο με ζνα βακφ και 

χαλαρωτικό μαςάη, χάρθ ςτισ ακόλουκεσ ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ. Οι κραδαςμοί μετακινοφν τουσ 

ιςτοφσ, εξαλείφοντασ ζτςι τθν προςκόλλθςθ και κάνοντάσ τουσ πιο μαλακοφσ. Η διζγερςθ των 

υποδοχζων μειϊνει τον μυϊκό τόνο και εξαλείφει τισ ςυςτολζσ . Τζλοσ, θ αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ του 

αίματοσ και θ αποςτράγγιςθ των ενδιάμεςων υγρϊν ευνοοφν τθν ανάρρωςθ. Τα αποτελζςματα αυτά 

του μαςάη και θ αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ βοθκοφν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ κυτταρίτιδασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ και μετά, μπορεί να επικρατεί το αίςκθμα τθσ φαγοφρασ ςτα 

πόδια και ςτισ κνιμεσ και αυτό γίνεται λόγω καλφτερθσ διζγερςθσ τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ. 

Αποτελεί, όμωσ, ζνα φυςιολογικό φαινόμενο το οποίο μετά από κάποιεσ κεραπείεσ μειϊνεται.  

Αντενδείξεισ δεν υπάρχουν, αλλά  και αυτι θ μια αντζνδειξθ να υπάρχει δεν ςθμαίνει ότι δεν 

επιτρζπεται απολφτωσ να χρθςιμοποιθκεί θ πλατφόρμα δόνθςθσ. Ρροτείνεται να ςυμβουλεφεται το 

κάκε άτομο το γιατρό του.  

Η χριςθ του, ωςτόςο, ςυνιςτάται μακριά από τα γεφματα ι τουλάχιςτον μετά τθν πζψθ. 

Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται πλοφςια ςε γλυκόηθ υγρά μιςι ϊρα πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

κεραπείασ. Αυτι θ ςφςταςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, διότι οι δονιςεισ προκαλοφν απότομθ πτϊςθ 

του επιπζδου τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα.  

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν καλά αποτελζςματα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, οι 

κεραπευτικζσ ςυνεδρίεσ με τθν πλατφόρμα δόνθςθσ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον 3 

φορζσ τθν εβδομάδα. 

 

2.6 – G5 Massage Machine 

 

Το G5 Massage είναι ζνα μθχανικό μαςάη που πθγαίνει πολφ πιο βακιά από τον κεραπευτι. 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικζσ κεφαλζσ για εκτζλεςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν μαςάη. Η 

κεφαλι του επιτρζπει περιςτροφικζσ κινιςεισ με πίεςθ, παρζχοντασ ζνα βακφ μαςάη. 

Το ςφςτθμα κεραπείασ μαςάη G5 παράγει ταυτόχρονα μια οριηόντια και κάκετθ δράςθ. 

Χρθςιμοποιϊντασ ζναν ειδικό προςαρμογζα, θ κεφαλι τθσ μθχανισ  επιτρζπει τθν κατευκυντικι 

κίνθςθ του ςϊματοσ. Αυτι θ δράςθ δφο δυνάμεων είναι αποτελεςματικι ςτθν απομάκρυνςθ και 

κινθτοποίθςθ εκκρίςεων και μεταβολικϊν παραπροϊόντων, ιδιαίτερα αποτελεςματικϊν για λεμφικι 
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αποςυμφόρθςθ και αποτοξίνωςθ. Οι πολλζσ επιλογζσ ταχφτθτασ και ςυχνότθτασ, ειδικά ςε μεςαία 

κλίμακα (30 - 35Mhz), δθμιουργοφν βακιά διείςδυςθ μζςω των μυϊκϊν ςτρωμάτων για να παρζχουν 

πολλζσ κεραπείεσ και ανακοφφιςθ από τουσ πονεμζνουσ και τραυματιςμζνουσ μφεσ κακϊσ και τθ 

διάςπαςθ του λιπϊδθσ ιςτοφ και τθν κυτταρίτιδα.  

Οι δονιςεισ υψθλισ ςυχνότθτασ προκαλοφν αγγειακι διαςτολι με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

ροισ του αίματοσ. Αυτό φζρνει κρεπτικά ςυςτατικά και οξυγόνο ςε τοπικζσ περιοχζσ, παρζχοντασ 

αποτοξίνωςθ των λεμφικϊν ςυςτθμάτων με κινθτοποίθςθ των λεμφικϊν υγρϊν και εν τζλει τθν 

αποςυμφόρθςι τουσ. Επιπλζον, αυξάνει τθν κυκλοφορία μζςω τθσ παραγωγισ κερμότθτασ που βοθκά 

ςτθν κινθτοποίθςθ των υγρϊν από μια περιοχι με οίδθμα και ζτςι αποκακιςτά τθν κινθτικότθτα. Το 

μαςάη αυτό αυξάνει τθν εμβζλεια τθσ κίνθςθσ μειϊνοντασ το οίδθμα και χαλαρϊνοντασ τα οίδθμα των 

μυϊν που μπορεί να εμφανιςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ αδράνειασ. Η δόνθςθ υψθλότερθσ ςυχνότθτασ 

απελευκερϊνει ενδορφίνεσ, οι οποίεσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν αναλγθτικι δράςθ ςε μια περιοχι 

κεραπείασ. 

Τα οφζλθ του όςον αφορά το ςωματικό λίποσ είναι ότι με τθν βελτίωςθ τθσ κυκλοφορίασ του 

αίματοσ διανζμει ομοιόμορφα τα υποδόρια υγρά και το υποδόριο λίποσ. Είναι χριςιμο για τθν ςφςφιξθ 

των περιγραμμάτων του ςϊματοσ και βοθκάει ςτθ μείωςθ των παρατεταμζνων εναποκζςεων λίπουσ 

και του υποδόριου λίπουσ. 

Επιπλζον, μπορεί να προςτεκεί κρζμα με φυτικά εκχυλίςματα και ςτοχευμζνεσ ιδιότθτεσ  

περιτυλίγοντασ το ςϊμα, ςε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα του μαςάη G5 για καλφτερα αποτελζςματα. 

Αυτά μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν τόνωςθ και ςφςφιξθ του δζρματοσ, τθσ κυτταρίτιδασ και των 

λιπωδϊν ιςτϊν, με αποτζλεςμα τθν προςωρινι αλλά μετριςιμθ μείωςθ του ςωματικοφ βάρουσ. 

Ρροτείνεται να γίνονται 6 κεραπείεσ που πρζπει να γίνουν ςε διάςτθμα 3-4 εβδομάδων. 

 

2.7 – Ενδερμολογία 

 

Η ενδερμολογία είναι μθχανικι μζκοδοσ εκτζλεςθσ μαλάξεων που επιτρζπει τθν ζλαςθ κετικισ 

πίεςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμοηόμενθ αρνθτικι πίεςθ ςτο δζρμα και ςτουσ υποδόριουσ ιςτοφσ. 

Αρχικά αναπτφχκθκε ςτθν Γαλλία τα τζλθ του 1970, για εξομάλυνςθ των ουλϊν. Από τότε, ζχει γίνει ζνα 

χριςιμο μθχάνθμα για βελτίωςθ του περιγράμματοσ του ςϊματοσ και τθσ υφισ του δζρματοσ. 

Αυτι θ μάλαξθ διενεργείται με τθ βοικεια μθχανιματοσ πολφπλοκου και τεχνολογικά 

ανεπτυγμζνου και υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα εκτζλεςθσ ανάλογα με τθν κατάςταςθ του 

ατόμου. Στόχοσ τθσ είναι να μειϊνει τθν εμφάνιςθ τθσ κυτταρίτιδασ και να μεταβάλλει τθ διανομι 

λίπουσ, κακϊσ και να αυξάνει τθν τοπικι μικροκυκλοφορία. Ο τρόποσ με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό 

κεωρείται ότι είναι από το τζντωμα των κατακόρυφων ςυνδετικϊν ιςτϊν και τθσ διζγερςθσ τθσ 

λεμφικισ ροισ ωσ αποτζλεςμα τθσ εξαιρετικισ διαφοράσ πίεςθσ και τθσ κινθτικισ κίνθςθσ όπωσ 

υπαγορεφεται από τθν τεχνικι. Αυτι θ κετικι πίεςθ από τουσ κυλίνδρουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
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αρνθτικι πίεςθ από τθν αναρρόφθςθ πιςτεφεται ότι προκαλεί κανατθφόρα βλάβθ ςτα υποδόρια 

λιπϊδθ κφτταρα. Κακϊσ αυτά τα κατεςτραμμζνα λιποκφτταρα επουλϊνονται, ανοικοδομοφνται με 

τζτοιο τρόπο που οδθγεί ςε ζνα πιο βελτιωμζνο περίγραμμα του δζρματοσ και καλφτερθ κατανομι του 

υποδόριου λίπουσ. Αν και το λιπϊδεσ ςτρϊμα μεταβάλλεται, αυτι θ μθχανικι δφναμθ δεν επθρεάηει το 

υπερκείμενο δζρμα, τα οςτά ι τουσ μυσ. 

Οι μθχανικζσ μαλάξεισ πρζπει να εκτελοφνται βάςει ενόσ πολφ λεπτοφ ςχεδιαςμοφ. Οι περιοχζσ 

που υπόκεινται ςε κεραπεία, υποβάλλονται ςε ζντονθ μάλαξθ με τθ βοικεια κυλίνδρων κυλιόμενων με 

κινθτιρα που θ λειτουργία του ζχει προγραμματιςτεί από τον εκτελεςτι τθσ μεκόδου. Οι μθχανικζσ 

μαλάξεισ διαρκοφν γενικά 30 λεπτά και είναι ςχετικά ανϊδυνεσ. Συνιςτάται θ μζκοδοσ αυτι να 

ςυνδυάηεται με ζντονθ ακλθτικι δραςτθριότθτα και με υγιεινι διατροφι κακϊσ και με υπζρμετρθ 

πρόςλθψθ υγρϊν (νερό). 

Αρχικά, καταρτίηεται εξατομικευμζνο πρόγραμμα το οποίο κα κακορίςει τον αρικμό των 

ςυνεδριϊν που ζχει ανάγκθ το κάκε άτομο, με αρικμό ςυνεδριϊν, γενικά, δφο τθν εβδομάδα. 

Συνιςτάται οι ςυνεδρίεσ να μθν είναι θ μια πολφ κοντά με τθν άλλθ. Η εφαρμογι αυτι εφαρμόηεται ςε 

όλα τα μζρθ του ςϊματοσ, ακόμα και ςτα προγοφλια. 

Τα αποτελζςματα είναι πολφ ικανοποιθτικά, μετά από ζνα με δφο μινεσ το δζρμα εμφανίηεται 

ςφιχτό, με βελτιωμζνθ τονικότθτα και αιςκθτι ελάττωςθ του βάρουσ και τθσ κυτταρίτιδασ. Οι 

αντενδείξεισ αφοροφν προβλιματα του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ όπωσ κιρςοί των φλεβϊν ι 

φλεβίτιδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΟΤ 
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3.1 – Θεραπείεσ για πρόςωπα με ατροφικζσ ουλζσ 

 

Η ακμι είναι μία από τισ πιο διαδεδομζνεσ δερματικζσ πακιςεισ που αντιμετωπίηουν οι 

δερματολόγοι. Τα επακόλουκα μιασ ςοβαρισ ακμισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ουλϊν και των 

δυςχρωμιϊν, ζχουν βακιζσ ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ ςε εκείνουσ που ζπαςχαν από αυτιν. Τα τοπικά 

(π.χ. ρετινοειδι, αντιβιοτικά, δαψόνθ, υδροξυοξζα) και από του ςτόματοσ κεραπείεσ (π.χ. αντιβιοτικά ι 

ςπειρονολακτόνθ) είναι ςυχνά χριςιμα για τον ζλεγχο τθσ. Ωςτόςο, αυτζσ οι κεραπείεσ ζχουν πολφ 

μικρι επίδραςθ ςτθν τελικι κοςμετικι ζκβαςθ των ςθμαδιϊν τθσ ακμισ και τθσ υφισ του δζρματοσ 

που προκφπτει. Δεδομζνθσ τθσ ποικιλίασ των τφπων ουλισ που μπορεί να ςχθματίςει και τθσ 

μεταβλθτότθτασ των αποτελεςμάτων  που παρατθροφνται ςε διάφορουσ τφπουσ δζρματοσ και υφζσ, οι 

επιλογζσ κεραπείασ είναι τεράςτιεσ.  

 

3.1.1 - Μικροδερμοαπόξεςθ (microdermabrasion) 

 

Σιμερα, υπάρχουν διάφορα ςυςτιματα μικροδερμοαπόξεςθσ που διαφζρουν ανάλογα με τθν 

πθγι του αποξεςτικοφ ςυςτατικοφ. Οι περιςςότερεσ μονάδεσ μικροδερμοαπόξεςθσ είναι ςυςτιματα 

αρνθτικισ πίεςθσ κλειςτοφ βρόχου μζςω των οποίων περνοφν κρυςτάλλοι οξειδίου του αργιλίου ςτο 

δζρμα. Οριςμζνα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν κρυςτάλλουσ χλωριοφχου νατρίου και κετικι πίεςθ. Το 

οξείδιο του μαγνθςίου και το διττανκρακικό νάτριο ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιθκεί ωσ μικροκρυςτάλλοι. 

Σε άλλα ςυςτιματα, το αποξεςτικό ερζκιςμα είναι με χονδρόκοκκουσ κρυςτάλλουσ (π.χ. διαμάντια) 

που  το βαςικό του τμιμα  φζρει ςτθν άκρθ του ζνα δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ατςάλι, ςτο οποίο ζχουν 

ςυγκολλθκεί βιομθχανοποιθμζνα διαμάντια. 

Απαιτοφνται ςυνικωσ πολλζσ ςυνεδρίεσ για να επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Η 

μικροδερμοαπόξεςθ κεωρείται αςφαλισ διαδικαςία ςε όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ, με ελάχιςτεσ 

παρενζργειεσ. Θα μποροφςε επίςθσ να ςυνδυαςτεί με άλλουσ τοπικοφσ παράγοντεσ ι τρόπουσ για να 

αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτά του. 

Επιπλζον, δίδεται θ δυνατότθτα του κακοριςμοφ  τθσ ζνταςθσ τθσ ςυςκευισ  για κάκε περιοχι, 

πρόβλθμα και είδοσ δζρματοσ (για παράδειγμα λεπτό και ευαίςκθτο, πιο ανκεκτικό κ.λ.π.) κακϊσ 

υπάρχει  θ κατάλλθλθ κεφαλι που επιτρζπει τθ διαβάκμιςθ τθσ κεραπείασ. Με τον τρόπο αυτό θ 

κεραπεία με τθ ςυςκευι τθσ μικροδερμοαπόξεςθσ ζχει μοναδικό αποτζλεςμα, μιασ και θ αντιμετϊπιςθ 

είναι απολφτωσ εξατομικευμζνθ. 

Επιφζρει λεπτζσ αλλαγζσ, χωρίσ να προκαλεί δυςχρωμίεσ του δζρματοσ ι ουλζσ. Η μζκοδοσ 

αυτι, ςτοχεφει ςτθν απομάκρυνςθ τθσ εξωτερικισ κεράτινθσ ςτιβάδασ τθσ επιδερμίδασ του προςϊπου 

μζςω τθσ μθχανικισ απολζπιςθσ των νεκρϊν κυττάρων αυτισ. Μζςω ενόσ μικροτραυματιςμοφ που 

γίνεται ςτθν επιφάνεια του δζρματοσ με τθ ςυςκευι τθσ μικροδερμοαπόξεςθσ, επιτυγχάνεται τόςο θ 

ανανζωςθ τθσ επιδερμίδασ όςο και θ άμβλυνςθ των λεπτϊν επιφανειακϊν ρυτίδων αλλά και των 

ιπιων δυςχρωμικϊν αλλοιϊςεων. Η μικροδερμοαπόξεςθ είναι μια κεραπεία θ οποία  
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εκμεταλλευόμενθ τθν τεχνολογία ζρχεται να απαλλάξει τθν εικόνα του ατόμου από τθν αντιαιςκθτικι 

“καμπάδα” του δζρματοσ και να προςφζρει λάμψθ και ανανζωςθ. 

Με τθ μζκοδο τθσ μικροδερμοαπόξεςθσ απομακρφνεται θ κεράτινθ ςτιβάδα τθσ επιδερμίδασ 
και κινθτοποιοφνται εξειδικευμζνα κφτταρα ανάπλαςθσ που ονομάηονται ινοβλάςτεσ προκειμζνου να 
παράγξουν κολλαγόνο και ελαςτίνθ ενεργοποιϊντασ τθ φυςικι επουλωτικι διαδικαςία του 
οργανιςμοφ. Ταυτόχρονα προκαλείται υπεραιμία ςτθν περιοχι όπου εφαρμόηεται θ ςυςκευι τθσ 
μικροδερμοαπόξεςθσ, λόγω του μικροτραυματιςμοφ, γεγονόσ που βοθκάει ςτθν περαιτζρω ανάπλαςθ 
του δζρματοσ. 
 

Στο τζλοσ κάκε ςυνεδρίασ διακρίνονται πάνω ςτο φίλτρο τθσ κεφαλισ, θ οποία είναι μοναδικι 
για κάκε αςκενι, τα απομακρυςμζνα νεκρά κφτταρα τθσ επιδερμίδασ. Η κάκε ςυνεδρία διαρκεί 
περίπου 15-20 λεπτά, ωςτόςο ςε τραχείσ ηϊνεσ του δζρματοσ  μπορεί να διαρκζςει λίγο περιςςότερο. 
Στο δζρμα, μετά τθν εφαρμογι, εμφανίηεται ελαφρό οίδθμα και ιπιοσ ερεκιςμόσ ςτθν υπό κεραπεία 
περιοχι ο οποίοσ όμωσ υποχωρεί ςχετικά γριγορα μζςα ςτισ  πρϊτεσ 24 με 36 ϊρεσ. Τθν θμζρα τθσ 
κεραπείασ, ανάλογα με το βακμό του ερεκιςμοφ, αυτό που ςυνικωσ προτείνεται είναι ο αςκενισ να 
επιςτρζφει ςτο ςπίτι του αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι και να βάηει ενυδατικι κρζμα ςτα ςθμεία τθσ 
κεραπείασ. Τθν επομζνθ θμζρα μπορεί ςυνικωσ να επιςτρζψει κανονικά ςτισ δραςτθριότθτζσ του 
χρθςιμοποιϊντασ ίςωσ ζνα ελαφρφ make-up.  
 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι μετά τθν εφαρμογι τθσ μικροδερμοαπόξεςθσ,  ςυνιςτάται θ ςυχνι 
ενυδάτωςθ τθσ υπό κεραπεία περιοχισ με ενυδατικζσ κρζμεσ, ενϊ απαγορεφεται θ άμεςθ ζκκεςθ ςτον 
ιλιο χωρίσ αντθλιακι προςταςία για το επόμενο χρονικό διάςτθμα. 

 
Ο αρικμόσ των ςυνεδριϊν που προτείνεται αρχικά, κυμαίνεται από 2 ζωσ 4 επαναλιψεισ, 

αναλόγωσ με το πρόβλθμα, με απόςταςθ τουλάχιςτον 3 ι 4 εβδομάδων μεταξφ τουσ.  
 
Στθ ςυνζχεια και δεδομζνου ότι το δζρμα είναι ζνασ πολφ δυναμικόσ ιςτόσ ο οποίοσ όμωσ 

εφκολα φκείρεται, ςυνιςτάται θ κεραπεία με μικροδερμοαπόξεςθ να  επαναλαμβάνεται κάκε 3 με 4 
μινεσ. 
 

Η δερμοαπόξεςθ αναπτφχκθκε για τθ βελτίωςθ από ςθμάδια τθσ ακμισ, ευλογιάσ και ουλϊν 
από ατυχιματα ι αςκζνειεσ. Δεν κεωρείται αποτελεςματικι ςτθ κεραπεία εκ γενετϊν ελαττωμάτων 
του δζρματοσ, ςπίλων, χρωματιςμζνων ςθμαδιϊν εκ γενετισ ι ουλϊν που προκλικθκαν από 
εγκαφματα. 
 

Η κεραπεία αντενδεικνφεται ςε περιπτϊςεισ εξαιρετικά ευαίςκθτου δζρματοσ, δερματικϊν 
βλαβϊν, εγκυμοςφνθσ, περιςτατικϊν επιλθψίασ και ςακχαρϊδoυσ διαβιτθ. 
 
 

3.1.2 - Er:YAG λζιηερ (Erbium-doped Yttrium Aluminum Garnet laser) 

 

Το λζιηερ αυτό με μικοσ κφματοσ 2940nm, κεωρείται μια αςφαλισ και αποτελεςματικι 

κεραπεία για ατροφικζσ ουλζσ τθσ ακμισ του προςϊπου.  
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Αυτό το μθ-επεμβατικό λζιηερ, παράγει δερματικι κερμότθτα μζςω μεταβλθτισ απορρόφθςθσ 
των τριϊν βαςικϊν δερματικϊν χρωμοφόρων: του φδατοσ, τθσ οξυαιμοςφαιρίνθσ εντόσ των 
δερματικϊν αγγείων και των δομϊν που περιζχουν μελανίνθ όπωσ είναι τα τριχοκυλάκια. Με αυτιν 
τθν προςζγγιςθ ςυνεπάγεται περιοριςμζνθ κερμικι βλάβθ ςτο χόριο, με επακόλουκο τθ 
νεοκολλαγζνεςθ και αναδιαμόρφωςθ του ιςτοφ- ςτόχου. Τα περιςςότερα από αυτά τα λζιηερ 
χρθςιμοποιοφν κρυογόνο ουςία για να επιτφχουν τθν επιλεκτικι κζρμανςθ προςτατεφοντασ τθν 
επιδερμίδα, μειϊνοντασ ζτςι τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ. Το Er:YAG λζιηερ απορροφάται αποτελεςματικά 
από το νερό, αλλά ελάχιςτα από τθ μελανίνθ. Το πρωτογενζσ βάκοσ του είναι εντόσ του κθλϊδουσ 
χορίου όπου επιτυγχάνεται θ νεοκολλαγζνεςθ. Η κεραπεία με αυτό το είδοσ λζιηερ ζχει ωσ αποτζλεςμα 
μια προοδευτικι βελτίωςθ και ζνα μακροπρόκεςμο όφελοσ. 
 

Το μικοσ κφματοσ 2940nm που χρθςιμοποιείται ςτθν μθ αφαιρετικι φωτοκερμόλυςθ που 
γίνεται ςε αυτό το ζργο, αλλθλεπιδρά με το νερό του ιςτοφ ωσ χρωμοφόρο. Κακϊσ θ κεράτινθ ςτιβάδα 
περιζχει λίγο νερό, προκαλεί ελάχιςτεσ επιπτϊςεισ μετά από κεραπεία με αυτό το είδοσ λζιηερ. Αυτό 
μπορεί να μειϊςει ςθμαντικά τθν πικανότθτα μόλυνςθσ ι άλλων ανεπικφμθτων παρενεργειϊν. 
 

Η ζνταςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι περίπου 7 J/cm2 και διάρκεια παλμοφ 7ms με 
επαναλαμβανόμενο ρυκμό 1 Ηz. Μποροφν να εφαρμοςτοφν οι ςυνεδρίεσ ςε διαςτιματα ανά 2 
εβδομάδων. 
 

Η χριςθ αυτοφ του λζιηερ δεν απαιτεί εκτεταμζνθ προετοιμαςία, τοπικι αναιςκθςία και δεν 
επιφζρει επιπτϊςεισ όπωσ για παράδειγμα λοιμϊξεισ, υπό και υπερμελαχρωματιςμό όπωσ ςυχνά 
παρατθρείται ςε άλλεσ μορφζσ κεραπείασ. Η μακρά και ςυνεχισ αναδιαμόρφωςθ του κολλαγόνου 
ςυνεχίηεται πολφ πιο πζρα από τθν τελευταία περίοδο κεραπείασ. 
 

 

3.1.3 - Κλαςματικι Ραδιοςυχνότθτα (Fractional Radiofrequency) 

 

Η κλαςματικι ραδιοςυχνότθτα (FRF) ςτοχεφει τόςο τθν επιδερμίδα όςο και το χόριο, αν και θ 

απόςπαςθ είναι ςυχνά ελάχιςτθ ςε ςφγκριςθ με τθν επίδραςθ τθσ πιξθσ. Αυτό το πρότυπο κερμικισ 

βλάβθσ προςφζρει τα οφζλθ τθσ μθ-επεμβατικισ κεραπείασ με βακμό επιδερμικισ απόςπαςθσ. 

Μεγάλο ενδιαφζρον ζχει αποκορυφωκεί τα τελευταία χρόνια για τθ χριςθ του FRF ςε ςθμάδια ακμισ 

και αναηωογόνθςθσ λόγω τθσ απουςίασ τθσ ςκζδαςθσ και τθσ απουςίασ ςυγκεκριμζνων ςτόχων 

χρωμοφόρου, κυρίωσ τθσ μελανίνθσ, επομζνωσ ζχει υψθλότερο προφίλ αςφάλειασ ςτουσ πιο ςκοφρουσ 

τφπουσ δζρματοσ.  

Το FRF δεν είναι λζιηερ. Λειτουργεί με τθ δθμιουργία κερμότθτασ, μζςω τθσ ροισ θλεκτρονίων 

ςε ζνα θλεκτρομαγνθτικό πεδίο, δια μζςου τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ των ιςτϊν που ζχει ωσ 

αποτζλεςμα μεγαλφτερθ πιξθ μζςα ςτο δζρμα (χόριο) ςε ςφγκριςθ με τθν επιδερμικι περιοχι. Η 

αντίςταςθ ςτο χόριο είναι χαμθλότερθ λόγω υψθλότερθσ περιεκτικότθτασ ςε νερό, ςυνεπϊσ θ ροι του 

ρεφματοσ  βρίςκεται, κατά προτίμθςθ, ςτο χόριο). Η ηϊνθ κερμικισ βλάβθσ που δθμιουργεί ζχει 

πυραμιδοειδζσ ςχιμα. 
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Το FRF ςυνικωσ απαιτεί 3-5 ςυνεδρίεσ για βζλτιςτο αποτζλεςμα, με ελάχιςτεσ παρενζργειεσ 

κυρίωσ πόνοσ, οίδθμα και παροδικό ερφκθμα. Υπιρχε μόνο μία περίπτωςθ μεταφλεγμονϊδουσ 

υπερμελάγχρωςθσ ςτον βραχίονα  ςε μια μελζτθ που ςυνζκρινε τθν αποτελεςματικότθτά του Er:YAG 

λζιηερ ζναντι του FRF λζιηερ.[15] Είναι ενδιαφζρον, ότι ςε μία μελζτθ θ μεταφλεγμονϊδθσ 

υπερμελάγχρωςθ βρζκθκε πιο ςυνθκιςμζνθ ςτισ οςτικζσ περιοχζσ. Οι ςυντάκτεσ δεν ςυνιγαγαν ζναν 

λόγο γιατί γίνεται αυτό, αλλά διαπίςτωςαν ότι θ χριςθ χαμθλότερθσ ενζργειασ ςε τζτοιεσ περιοχζσ 

ιταν ευεργετικι. [16] 

Συνοπτικά, θ κεραπεία των ουλϊν ακμισ με FRF φαίνεται να είναι αςφαλισ και 

αποτελεςματικι. Το FRF αποφεφγει τθ διακοπι τθσ κεραπείασ, που ςυχνά αντιμετωπίηεται με τα 

επεμβατικά (ablative) λζιηερ, δθμιουργϊντασ μια κερμικι ενζργεια με ελάχιςτθ επιδερμικι βλάβθ και 

κατευκφνει τθν ενζργειά του προσ το χόριο. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ κακιςτά δυνατι τθν εμφάνιςθ 

νεοκολλαγζννεςθσ με μικρό κίνδυνο παρενεργειϊν. 

 

3.2 – Θεραπεία για άτομα με πυϊδθ ακμι 

 

Το Cosjet VR είναι ζνα διοδικό λζιηερ το οποίο το οποίο ζχει μικοσ κφματοσ 980nm. Αυτι θ 

ςυμπαγισ, χειρουργικι ςυςκευι με οπτικζσ ίνεσ είναι πολφ εξειδικευμζνθ για κεραπεία τθσ πυϊδουσ 

ακμισ και τθν κακιςτά λιγότερο επϊδυνθ, με λιγότερθ αιμορραγία και μικρότερο ποςοςτό φλεγμονισ. 

Είναι μια ςχετικά άνετθ διαδικαςία για τον αςκενι με γριγορθ ανάρρωςθ. 

Ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να μπορεί να ελζγχει εάν ακτινοβολεί το λζιηερ ι όχι. Σχεδιάςτθκε ζτςι 

ϊςτε να διατθρεί ςτακερι τθν απόδοςθ χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφςτθμα ψφξθσ θμιαγωγϊν, 

διατθρϊντασ ζτςι ςτακερι τθ κερμοκραςία του λζιηερ για μακρόχρονθ χριςθ του. Η ςτακερι απόδοςθ 

του εξαςφαλίηεται μζςω ενόσ μετρθτι τθσ ενζργειασ ειςόδου. 

Η μζγιςτθ ενζργεια που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι 30W, με διάρκεια του παλμοφ 50 - 

999ms και διάρκεια επανάλθψθσ 0.1 - 9.9 Hz.  

Ραρζχει, επίςθσ, ζνα ςφςτθμα αςφάλειασ όπου όταν θ ςυςκευι ζχει πρόβλθμα, να ενθμερϊςει 

τον χειριςτι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλθμα με ςυναγερμό. 

 

 

3.3 – Θεραπείεσ για αντιγιρανςθ 

 

Η γιρανςθ είναι γενετικά προγραμματιςμζνθ, πρόκειται για φυςιολογικι διαδικαςία, που ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθν αργι εκφφλιςθ των ιςτϊν που κακορίηεται από τθ γενετικι κλθρονομιά του κάκε 

ατόμου. Ρολλζσ φορζσ θ γιρανςθ μπορεί να οφείλεται και ςε εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ είναι θ 

http://www.tandfonline.com/servlet/linkout?suffix=CIT0018&dbid=8&doi=10.1080%2F14764172.2016.1225964&key=24267397
http://www.tandfonline.com/servlet/linkout?suffix=CIT0018&dbid=8&doi=10.1080%2F14764172.2016.1225964&key=24267397
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ζκκεςθ ςτον ιλιο, θ ρφπανςθ, το ςτρεσ, το κάπνιςμα, κλπ. Τα πρϊτα ςθμάδια τθσ δερματικισ γιρανςθσ 

είναι οι γραμμζσ και οι ρυτίδεσ, θ απϊλεια λάμψθσ και θ απϊλεια ελαςτικότθτασ. Τα ςυμπτϊματα 

αυτά ςυνδζονται με τθν επιβράδυνςθ του μεταβολιςμοφ των κυττάρων του δζρματοσ και τισ 

επαναλαμβανόμενεσ επικζςεισ των ελευκζρων ριηϊν (οξειδωτικοί παράγοντεσ μεταξφ άλλων που 

οφείλονται ςτθν UV ακτινοβολία). 

  Κατόπιν, οι ρυτίδεσ βακαίνουν για να ςχθματίςουν βακιζσ πτυχϊςεισ και το δζρμα χαλαρϊνει. 

Αυτά τα ςθμάδια του χρόνου οφείλονται αποκλειςτικά ςτθν αραίωςθ των ινϊν κολλαγόνου και τθ 

μείωςθ τθσ κεμζλιασ ουςίασ του κυρίωσ δζρματοσ, το υαλουρονικό οξφ. 

Τζλοσ, το ϊριμο δζρμα χάνει τθν πυκνότθτα, τθ ηωτικότθτα και τθν άνεςι του. Με το χρόνο, θ 

ςφνκεςθ των απαραίτθτων ςυςτατικϊν του δζρματοσ επιβραδφνεται. Το υαλουρονικό οξφ και το 

κολλαγόνο, μόρια-κλειδιά για τουσ ιςτοφσ υποςτιριξθσ του δζρματοσ, μειϊνονται. Η δομι του 

δζρματοσ εξαςκενεί, το δζρμα χάνει τθν πυκνότθτά του και χαλαρϊνει. Τα ςυμπτϊματα αυτά  

ςυνοδεφονται από δερματικι ξθρότθτα που οφείλεται ςτθ μείωςθ τθσ φυςιολογικισ ςφνκεςθσ των 

λιπιδίων του δζρματοσ. 

 

3.3.1 - Electrolifting 

 

Η κεραπεία εφαρμόηεται με τθ χριςθ χαμθλόςυχνων μικρορευμάτων. Η μικροδιζγερςθ που 

προκαλείται ςε κυτταρικό επίπεδο είναι το κφριο αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ electrolifting. Με τθ 

διζγερςθ τθσ δερματικισ κυκλοφορίασ που προκαλοφν επιτυγχάνεται καλφτερθ κρζψθ και οξυγόνωςθ 

των ιςτϊν. Ρροκαλοφν, επίςθσ, διζγερςθ των ινοβλαςτϊν, προκαλϊντασ τθν αφξθςθ του παραγόμενου 

κολλαγόνου και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του, ενϊ παράλλθλα διεγείρουν τθν κυκλοφορία τθσ 

λζμφου. 

Η κεραπεία ενδείκνυται ςε περιπτϊςεισ γιρανςθσ του δζρματοσ, ρυτίδεσ, επιδερμικισ 

χαλάρωςθσ και ατόμων που υποφζρουν από το ςτρεσ. Η εφαρμογι των μικρορευμάτων αντενδείκνυται 

ςε περιπτϊςεισ που το άτομο φζρει βθματοδότθ. 

Η κεραπεία μπορεί να εφαρμοςτεί με δφο τρόπουσ. Με χριςθ δυο θλεκτροδίων τα οποία είναι 

εμποτιςμζνα με κάποιο αγϊγιμο υγρό με αντιγθραντικζσ ιδιότθτεσ. Τα θλεκτρόδια μετακινοφνται πάνω 

ςτο δζρμα με ειδικοφσ χειριςμοφσ από τθν αιςκθτικό. Πςον αφορά τον δεφτερο τρόπο, γίνεται 

αυτόματα, με τθ χριςθ θλεκτροδίων τα οποία τοποκετοφνται ςυμμετρικά ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία. 

Η κεραπεία διαρκεί από μιςι μζχρι περίπου μια ϊρα, ανάλογα με τθ μζκοδο εφαρμογισ που 

κα χρθςιμοποιθκεί. Η ζνταςθ του ρεφματοσ ρυκμίηεται ανάλογα με τθν ανεκτικότθτα του ατόμου που 

δζχεται τθ κεραπεία. Τα αποτελζςματα τθσ κεραπείασ είναι ορατά μετά από τουλάχιςτον 4 ςυνεδρίεσ, 

ενϊ μια ολοκλθρωμζνθ κεραπεία περιλαμβάνει τουλάχιςτον 12 ςυνεδρίεσ. 
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3.3.2 - Ραδιοςυχνότθτεσ με χριςθ του Thermacool TC (Thermage) 

 

Το Thermage είναι μια μθ επεμβατικι ςυςκευι που χρθςιμοποιεί μονοπολικι ενζργεια 

ραδιοςυχνότθτασ, προκαλϊντασ κζρμανςθ τθσ υποκείμενθσ επιδερμίδασ προςτατεφοντασ τθν 

παράλλθλα και ζτςι να προκαλζςει ςφςφιξθ του δζρματοσ. Χρθςιμοποιείται για τθ κεραπεία των 

ρυτίδων ςτο πρόςωπο ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιοχισ γφρω από τα μάτια και τθσ κάτω 

επιφάνειασ του προςϊπου, και πιο πρόςφατα, για εφαρμογζσ εκτόσ από το πρόςωπο. Μελζτεσ ζχουν 

δείξει ότι μποροφν να προςδϊςουν ιπια ςφςφιξθ γφρω από τα μάτια και ςτθν κάτω επιφάνεια του 

προςϊπου που ζχει υποςτεί χαλαρότθτα του δζρματοσ. Το Thermage είναι μια αποτελεςματικι και 

αςφαλισ μθ χειρουργικι εναλλακτικι λφςθ για τθ κεραπεία τθσ ιπιασ δερματικισ χαλάρωςθσ. 

Το Thermacool TC (Thermage, Hayward, Καλιφόρνια) όπωσ προαναφζρκθκε, είναι μια μθ 

επεμβατικι ςυςκευι ραδιοςυχνοτιτων (RF) που παρζχει μονοπολικι ενζργεια υπό μορφι θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ που παράγει κερμότθτα μζςω τθσ εγγενοφσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ του δερματικοφ και του 

υποδόριου ιςτοφ. Η παραγόμενθ κερμότθτα προκαλεί λεπτζσ βλάβεσ ςτο κολλαγόνο και ςε ςυνδυαςμό 

με τθν ακόλουκθ φλεγμονι που προκαλείται από τθ κζρμανςθ και τθν ψφξθ του αζρα που ζρχεται ςε 

επαφι με το δζρμα, επιτυγχάνεται θ ςφςφιξθ λόγω νζασ ςφνκεςθσ κολλαγόνου. Μζςω αυτισ τθσ 

ελεγχόμενθσ  κζρμανςθσ του δζρματοσ, θ ςυςκευι είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι για τθ κεραπεία τθσ 

ιπιασ  χαλάρωςθσ τθσ κάτω επιφάνειασ του προςϊπου. Ο καλφτεροσ υποψιφιοσ είναι ζνασ αςκενισ 

γφρω ςτα 30 ζωσ τα 60 με κάποια χαλάρωςθ ςτισ ςιαγόνεσ αλλά ςτερείται τθσ ανάγκθσ για χειρουργικι 

επζμβαςθ. Άλλεσ εφαρμογζσ όπου το αποτζλεςμα είναι ευεργετικό είναι ςτθ κεραπεία των περιοχϊν 

γφρω από τα μάτια και ςτο μζτωπο όπου μπορεί να επιτευχκεί ζνασ βακμόσ ανφψωςθσ των φρυδιϊν 

και του μετϊπου.  

Η ςυςκευι αποτελείται από τρία κφρια ςτοιχεία: μια γεννιτρια, μια χειροκίνθτθ άκρθ και μια 

κρυογόνο μονάδα. Η γεννιτρια αλλάηει τθν πολικότθτα του θλεκτρικοφ πεδίου των ιςτϊν με ςυχνότθτα 

μζχρι 6 εκατομμφρια φορζσ το δευτερόλεπτο. Η αντίςταςθ του ιςτοφ ςτθν κίνθςθ των θλεκτρονίων 

παράγει κερμότθτα με τθ διαδικαςία τθσ κερμικισ αντίςταςθσ. Η χειροκίνθτθ άκρθ, που περιζχει μια 

ςυςκευι ψφξθσ, εφαρμόηεται ςτο δζρμα και προςτατεφει τθν επιδερμίδα με παράλλθλθ και μετζπειτα 

ψφξθ. Υπάρχουν, ακόμθ, αιςκθτιρεσ ςτθν χειρολαβι που ελζγχουν τθ κερμοκραςία και τθν πίεςθ. Το 

μθχάνθμα αυτό διακζτει ζνα ςχεδιαςμό θλεκτροδίων χωρθτικισ ςυηεφξεωσ που διαςπείρει τθν 

ενζργεια ομοιόμορφα ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ μεμβράνθσ του άκρου κεραπείασ, δθμιουργϊντασ ζτςι 

ζνα ομοιόμορφο θλεκτρικό πεδίο ι μια ηϊνθ κζρμανςθσ ςτον ιςτό ςε ελεγχόμενα βάκθ. Το βάκοσ 

κζρμανςθσ με ςυςκευζσ ραδιοςυχνοτιτων εξαρτάται από το μζγεκοσ και τθ γεωμετρία του άκρου τθσ 

περιοχισ. 

Εκτιμάται ότι θ ςυςκευι κερμαίνει τον ιςτό ςτουσ 65 °C ζωσ 75 ° C, τθν κρίςιμθ αυτι 

κερμοκραςία ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα θ μετουςίωςθ του κολλαγόνου. Με τθ χριςθ τθσ ψφξθσ, 

επιτρζπει ςτθ ςυςκευι να παρζχει βακιά ογκομετρικι κζρμανςθ του ιςτοφ χωρίσ να βλάπτει τθν 

επιδερμίδα. Η επίτευξθ τθσ ςωςτισ ιςορροπίασ μεταξφ επαρκοφσ παραγωγισ κερμότθτασ κατάλλθλθσ 

για μετουςίωςθ κολλαγόνου και θ αποτελεςματικι επιδερμικι ψφξθ για τθν αποφυγι τθσ επιδερμικισ 

βλάβθσ είναι και οι δφο βαςικοί παράμετροι για να λειτουργιςει αυτι θ μζκοδοσ. 
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Ριο πρόςφατα, ζχουν ειςαχκεί ποικίλα μεγζκθ τθσ άκρθσ του λζιηερ που μποροφν να επιλεγοφν 

ανάλογα με τθν ανατομικι περιοχι που αντιμετωπίηεται. Η προςταςία των ματιϊν δεν είναι 

απαραίτθτθ. Εάν όμωσ το άνω χείλοσ πρόκειται να υποβλθκεί ςε κεραπεία, τα δόντια προςτατεφονται 

με υγρι γάηα τοποκετθμζνθ μεταξφ των δοντιϊν και του άνω χείλουσ. 

Η ςάρωςθ τθσ κάκε περιοχισ πρζπει να γίνεται με ζνα πζραςμα κάκε φορά επιτρζποντασ τθν 

ψφξθ των ιςτϊν μεταξφ των περαςμάτων, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τθν επιδερμικι βλάβθ. Το 

ενδοεγχειρθτικό οίδθμα κεωρείται αναμενόμενο αποτζλεςμα και ςυςχετίηεται με τθν κλινικι 

αποτελεςματικότθτα. 

Για τθν περιοχι γφρω από τα μάτια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνταςθ τθσ ενζργειασ περίπου 

52-220 J/cm2 . Στθν μεςαία και κάτω ηϊνθ του προςϊπου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνταςθ τθσ 

ενζργειασ 106-144 J/cm2. Στισ ρινοπαρειακζσ αφλακεσ και ςτα μάγουλα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ζνταςθ τθσ ενζργειασ 103-131 J/cm2 και ,τζλοσ, ςτον λαιμό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνταςθ τθσ 

ενζργειασ 133 J/cm2. 

Ο πόνοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ποικίλλει ςθμαντικά από αςκενι ςε αςκενι, ςχετικά 

ςχεδόν από όλουσ είναι ανεκτόσ. Οι αςκενείσ ςυχνά περιγράφουν τον πόνο ωσ μια ςφντομθ αίςκθςθ 

καφςουσ που διαχζεται γριγορα. Ραρ’ όλα αυτά αςκενείσ που δεν μποροφν να ανεχτοφν πολφ τον 

πόνο, τοποκετείται τοπικι αναιςκθςία. Οι περιςςότεροι αςκενείσ εμφανίηουν μόνο προςωρινό και 

ιπιο ερφκθμα και οίδθμα μετά τθ διαδικαςία. Η ςυςκευι αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλζσ ςε 

όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ. Επιπλζον, κακϊσ δεν παρουςιάηεται καμία βλάβθ ςτον κφλακα των 

τριχϊν με τθ κεραπεία, ο κίνδυνοσ τριχόπτωςθσ μετά από κεραπεία δεν αποτελεί πικανό πρόβλθμα. 

Τζλοσ, παρατθρείται ςυνεχιηόμενθ βελτίωςθ ζωσ και 3 μινεσ μετά τθν αρχικι κεραπεία με τισ 

ραδιοςυχνότθτεσ.  

 

3.3.3 - Ζντονο παλμικό φϊσ (IPL) 

 

Το ζντονο παλμικό φωσ (IPL) είναι μια διαδικαςία που χρθςιμοποιείται τόςο ςτθν αιςκθτικι 

δερματολογία όςο και ςτθν κοςμετολογία. Το IPL μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ κεραπεία τθσ 

γιρανςθσ του δζρματοσ, αγγειακϊν βλαβϊν, χρωματιςμζνων βλαβϊν, ακμισ και ανεπικφμθτων 

τριχϊν. 

Οι ςυςκευζσ IPL εκπζμπουν ζνα πολυχρωματικό (420-1300nm εφροσ), χωρίσ ςυνοχι και 

κατεφκυνςθ  φωσ μζςω μιασ φιλτραριςμζνθσ  πθγισ φωτόσ  flash lamps ξζνου. Αυτό το φωσ επιτρζπει 

τθν επιλεκτικι φωτοκερμόλυςθ διάφορων δερματικϊν ςτόχων με πολυχρωματικά φάςματα 

απορρόφθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν τθσ οξυαιμοςφαιρίνθσ (540nm και 575-580nm), τθσ 

δεςοξυαιμοςφαιρίνθσ (550-560nm) και τθσ μελανίνθσ (400-755nm). Διάφορα μικθ κφματοσ μποροφν 

να λθφκοφν με τθ χριςθ επιλεκτικϊν φίλτρων που περιορίηουν το φάςμα των μθκϊν κφματοσ που 

εκπζμπονται από τθ ςυςκευι. Τα φίλτρα υψθλισ αποκοπισ επιτρζπουν τθν εκπομπι μεγαλφτερων 
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μθκϊν κφματοσ, τα οποία μειϊνουν τθ ςχετικι απορρόφθςθ από τθ μελανίνθ και το νερό. Οι 

μεμονωμζνοι παλμοί φωτόσ είναι ειδικισ ζνταςθσ, διάρκειασ και φαςματικισ κατανομισ που 

επιτρζπουν τθν ελεγχόμενθ και περιοριςμζνθ παροχι ενζργειασ μζςα ςτον ιςτό. Η κεραπεία με IPL 

χρθςιμοποιεί ςφντομουσ παλμοφσ φωτόσ για να ξανανιϊςει το δζρμα. Το δζρμα διεγείρεται για να 

αυξιςει τθν αναπαραγωγι του. Κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ, το IPL αυξάνει τθ κερμοκραςία του 

δζρματοσ. Η κερμότθτα του δζρματοσ διεγείρει τθν ανανζωςθ τθσ επιδερμίδασ και αυξάνει τθν 

παραγωγι κολλαγόνου. 

Σθμαντικι προχπόκεςθ, να εφαρμόηεται μια διαυγισ δροςερι γζλθ για να βοθκά ςτθν ψφξθ 
του δζρματοσ και επιπλζον να διευκολφνει τθν κίνθςθ τθσ χειρολαβισ. Μπορεί να εμφανιςτεί μετά τθν 
χριςθ του μια ελαφρά ι πιο ζντονθ ενόχλθςθ. Οι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ είναι ςπάνιεσ, αλλά είναι 
πικανζσ και περιλαμβάνουν το ερφκθμα, οίδθμα, υπερχρωματιςμό και υποχρωματιςμό, κροφςτα, 
φυςαλίδεσ και ατροφικζσ ουλζσ. 
 

Σε μια μελζτθ που ζλαβαν μζροσ 24 γυναίκεσ θλικίασ 38-63 ετϊν (θ μζςθ θλικία ιταν 48,04) με 
δζρμα τφπου II-III τφπου Fitzpatrick εγγράφθκαν αςκενείσ με ιπιεσ ζωσ μζτριεσ ρυτίδεσ γφρω απ’ τθν 
περιοχι των ματιϊν. Η ζνταςθ τθσ ενζργειασ κυμάνκθκε από 10 ζωσ 50 J/cm2 με ακολουκία παλμϊν  1-
5 παλμοί και κακυςτζρθςθ των παλμϊν 5-60ms. Η διάρκεια του παλμοφ ιταν 2-15ms.  Εφαρμόςτθκε 
μια δροςερι, άχρωμθ γζλθ ςτθν περιοχι των ματιϊν. Οι αςκενείσ φοροφςαν προςτατευτικά γυαλιά για 
τθν προςταςία των ματιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ και υποβλικθκαν ςε πζντε ςυνεδρίεσ 
χωριςμζνεσ ςε διαςτιματα δφο εβδομάδων. Χρθςιμοποιικθκε κυτταρόμετρο που επιτρζπει τθν  
αξιολόγθςθ ςτισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριϊν τθσ κεραπείασ και μετά 
από αυτιν. Αυτι θ ςυςκευι φαίνεται να είναι χριςιμθ ςτθν εκτίμθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ελαςτικότθτασ 
του δζρματοσ μετά από κοςμετολογικζσ και δερματολογικζσ κεραπείεσ. Μετράει τθν ελαςτικότθτα του 
δζρματοσ χρθςιμοποιϊντασ αρνθτικι πίεςθ που παραμορφϊνει μθχανικά το δζρμα. 
 

Οι περιςςότεροι αςκενείσ (19 άτομα) παρατιρθςαν ερυκρότθτα, που μερικζσ φορζσ 
ςυνοδευόταν από καφςο, θ οποία ιταν κυρίωσ ορατι ζωσ και 1 ϊρα μετά τθ κεραπεία. Επιπλζον, επτά 
αςκενείσ ανζφεραν υπερβολικι ευαιςκθςία που παρζμεινε μζχρι περίπου 3-12 ϊρεσ μετά τθ 
κεραπεία. Επιπλζον, παρατθρικθκε ελαφρϊσ πιο ςκοφρο χρϊμα ςτισ χρωματιςμζνεσ βλάβεσ του 
δζρματοσ, όπου παρζμειναν επτά θμζρεσ μετά τθ κεραπεία. Οι ρυτίδεσ αναλφκθκαν όςον αφορά τθ 
βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ κλινικισ εμφάνιςθσ και τθ μείωςθ του βάκουσ και του μικουσ τουσ με τθ 
χριςθ τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: 0-15% = καμία ορατι βελτίωςθ, 20-25% = ελάχιςτθ βελτίωςθ, 30-35% 
= μζτρια βελτίωςθ, 40-45% = καλι βελτίωςθ, 50-65% = εξαιρετικι βελτίωςθ, 70-100% = πλιρθσ/γενικι 
βελτίωςθ. Στθ μελζτθ αυτι, θ βελτίωςθ ιταν ελάχιςτθ (20-30%) ςε ςφγκριςθ με τθν κατάςταςθ πριν 
από τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ. 
 

Ραρ’ όλα αυτά θ μελζτθ αυτι ζδειξε τθ βελτίωςθ τθσ ελαςτικότθτασ του δζρματοσ, θ οποία 
μπορεί να ςχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ πυκνότθτάσ τθσ. Η αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του δζρματοσ και θ 
πάχυνςθ του εμφανίηονται ωσ αποτζλεςμα ςυςτολισ (ςυρρίκνωςθσ) και πάχυνςθσ (ςυμπφκνωςθσ) του 
«παλαιοφ» κολλαγόνου και τθσ διζγερςθσ των ινοβλαςτϊν για τθν παραγωγι νζων ινϊν. Τα υψθλότερα 
μικθ κφματοσ ςτο φάςμα των 1200nm απορροφϊνται από το νερό ςτο χόριο. Η κερμικι διζγερςθ των 
ινοβλαςτϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μερικι αντικατάςταςθ του χαμζνου δερματικοφ όγκου. Η 
ιςτολογικι αξιολόγθςθ (βιοψίεσ δζρματοσ) μετά από τθ χριςθ του IPL ζδειξε επιδερμικι πάχυνςθ κατά 
100 ζωσ 300μm, νζο ςχθματιςμό δερματικοφ κολλαγόνου και μείωςθ τθσ αναλογίασ των εκφυλιςμζνων 
ελαςτικϊν ινϊν. 
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Στθ μελζτθ αυτι παρατθρικθκε ότι θ βελτίωςθ τθσ ελαςτικότθτασ του δζρματοσ διατθρικθκε 
μζχρι δφο εβδομάδεσ μετά τθν τελευταία κεραπεία. Τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ που 
πραγματοποιικθκαν ζγιναν τρεισ μινεσ μετά τθ ςειρά κεραπείασ  και ζδειξαν τθ μείωςθ τθσ 
ελαςτικότθτασ του δζρματοσ ςε πολλοφσ αςκενείσ. Μπορεί να είναι αποτζλεςμα τθσ πρϊιμθσ λιξθσ τθσ 
αναδόμθςθσ του δζρματοσ. Ρολλοί εςωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντεσ επθρεάηουν, επίςθσ, 
ςυνεχϊσ τθ διαδικαςία γιρανςθσ του δζρματοσ. Τα αποτελζςματα που λαμβάνονται μετά από τθ 
χριςθ του IPL είναι ςυχνά ανεπαίςκθτα και υπάρχει ανάγκθ για πολλαπλζσ ςυνεδρίεσ κεραπείασ, 
τουλάχιςτον πζντε κεραπείεσ, για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ.[19] 
 

 
 

3.4 – Θεραπείεσ για φωτογιρανςθ 

 

Το ανκρϊπινο δζρμα, όπωσ και άλλα όργανα του ςϊματοσ, κατευκφνεται προσ τθ γιρανςθ. 

Ωςτόςο, ςε αντίκεςθ με αυτά τα όργανα, το δζρμα ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με το περιβάλλον και κατά 

ςυνζπεια, γερνάει λόγω των πρόςκετων περιβαλλοντικϊν παραγόντων όπωσ είναι θ ακτινοβολία, το 

κάπνιςμα, ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ και τα χθμικά. Επομζνωσ, υπάρχουν δφο διαφορετικζσ διεργαςίεσ 

που οδθγοφν ςε αλλαγζσ του δζρματοσ ,όπωσ προαναφζρκθκε, οι ενδογενείσ και οι εξωγενείσ 

παράγοντεσ. Οι ενδογενείσ παράγοντεσ είναι ζμφυτοι, το «βιολογικό ρολόι» όπωσ ονομάηεται, το οποίο 

επθρεάηει το δζρμα με τον ίδιο τρόπο που ςυμβαίνει και ςτα άλλα όργανα, με ζναν αργό, μθ 

αναςτρζψιμο και εκφυλιςτικό τρόπο. Είναι δθλαδι, τα αποτελζςματα από τθν επίδραςθ τθσ 

βαρφτθτασ, των εκφράςεων του προςϊπου, των ορμονικϊν μεταβολϊν και του γενετικοφ 

προγραμματιςμοφ. Στουσ εξωγενείσ παράγοντεσ ςυγκαταλζγεται θ άμεςθ ςυνζπεια των εξωτερικϊν 

ςτοιχείων, ιδιαίτερα από τθν υπεριϊδθ (UV) ακτινοβολία και επομζνωσ ονομάηεται φωτογιρανςθ. 

Τα ενδογενι αποτελζςματα γιρανςθσ παρατθροφνται ςε όλο το δζρμα, ακόμθ και ςε περιοχζσ 

που ςυνικωσ καλφπτονται. Ππωσ για παράδειγμα οι εκτεκειμζνεσ περιοχζσ, ιδιαίτερα το πρόςωπο και 

το πίςω μζροσ των χεριϊν, θ φωτογιρανςθ υπερβαίνει τισ εκφυλιςτικζσ αλλαγζσ. Ζτςι, οι αλλαγζσ ςτο 

δζρμα του προςϊπου και του λαιμοφ, που αποτελοφν τα κφρια παράπονα των αςκενϊν, προκφπτουν 

από ζνα ςυνδυαςμό ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων γιρανςθσ. Ωςτόςο, ζχει προτακεί ότι το 

80% τθσ γιρανςθσ του προςϊπου οφείλεται ςε ζκκεςθ ςτον ιλιο. 

Η ζκκεςθ ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία προκαλεί πρόωρθ γιρανςθ του δζρματοσ. Η 

φωτοοξειδωτικι επαγωγι που προκαλείται από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία είναι ο κφριοσ παράγοντασ 

που βλάπτει τον ςυνδετικό ιςτό τθσ επιδερμίδασ, αλλά υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι ενδογενείσ και 

εξωγενείσ διαδικαςίεσ γιρανςθσ λαμβάνουν μζροσ ςτουσ κοινοφσ βιολογικοφσ, βιοχθμικοφσ και 

μοριακοφσ μθχανιςμοφσ. Οι μεταβολζσ που ςχετίηονται με τθ φωτογιρανςθ ςυμβαίνουν τόςο ςτθν 

επιδερμίδα όςο και ςτο χόριο. Αυτζσ οι αλλαγζσ ςυνδζονται κλινικά με τραχφτθτα, ανομοιόμορφο 

χρωματιςμό, τθλεαγγειεκταςία, βακιζσ ρυτίδεσ και νεοπλαςία. 

Μια άλλθ κεωρία αφορά τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και υποδθλϊνει ότι το οξειδωτικό ςτρεσ κα 

βλάψει όχι μόνο τα λιπιδικά ςτρϊματα τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ αλλά και τα ςυςτατικά του 

http://www.tandfonline.com/servlet/linkout?suffix=CIT0009&dbid=16&doi=10.1080%2F14764172.2016.1225964&key=10.1002%2Flsm.22063
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δζρματοσ, ιδιαίτερα του κολλαγόνου. Μζςω αυτϊν των ελεφκερων ριηϊν διεξάγεται μια διαδικαςία μθ 

ενηυματικισ γλυκοηυλίωςθσ του κολλαγόνου , αλλάηοντασ τθν κφρια λειτουργία του. 

Συλλογικά, όλεσ οι κεωρίεσ που περιγράφθκαν για τθ γιρανςθ του δερματικοφ ςυνδετικοφ 

ιςτοφ υποδθλϊνουν μια ανιςορροπία μεταξφ ςφνκεςθσ και απϊλειασ τθσ ικανότθτασ  του δζρματοσ για 

επιςκευι ςτο να αντζχει ςτον προοδευτικό εκφυλιςμό. Αυτι θ ανιςορροπία κορυφϊνεται με τθν 

απϊλεια κολλαγόνων και ελαςτικϊν ινϊν, θ οποία εκδθλϊνεται κλινικά από ατροφία και απϊλεια 

ελαςτικότθτασ. Η υπεριϊδθσ ακτινοβολία ςυνεπάγεται ςτθν ενεργοποίθςθ των κυτοκινϊν τθσ 

κυτταρικισ επιφάνειασ και των υποδοχζων του αυξθτικοφ παράγοντα (π.χ., επιδερμικοφ αυξθτικοφ 

παράγοντα, παράγοντα νζκρωςθσ όγκου-α και ιντερλευκίνθσ-1) ςτθ μεμβράνθ των κερατινοκυττάρων 

και των ινοβλαςτϊν ςε μόλισ 15 λεπτά ζκκεςθσ ςε UV. Τζτοιοι ενεργοποιθμζνοι υποδοχείσ επάγουν τθν 

φωςφορυλίωςθ θ οποία διεγείρει τθν παραγωγι μεταλλοπρωτεϊνϊν. Οι μεταλλοπρωτεϊνεσ είναι 

πρωτεολυτικά ζνηυμα που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ αναδιαμόρφωςθσ του ιςτοφ. Ζχουν 

παρόμοιεσ δομικζσ και λειτουργικζσ ιδιότθτεσ, αλλά διαφζρουν ωσ προσ τθν ειδικότθτα του 

υποςτρϊματοσ τουσ. 

Οι μεταλλοπρωτεϊνεσ ξεκινοφν τθ διάςπαςθ του ινϊδουσ κολλαγόνου ςτθν κεντρικι δομι τθσ 

τριπλισ τουσ ζλικασ. Αφοφ αρχίςει, ακολουκεί νζα διάςπαςθ, που οδθγείται από αυτζσ. Η επίδραςθ 

αυτϊν των ενηφμων ςτθ δομι κολλαγόνου επθρεάηει τθν ακεραιότθτα του χορίου, κακϊσ το 

διαςπαςμζνο κολλαγόνο δεν αντικακίςταται από νζεσ, κατάλλθλεσ ίνεσ. Εκτόσ από τθν τόνωςθ τθσ 

δερματικισ αποικοδόμθςθσ του κολλαγόνου μζςω τθσ δράςθσ των μεταλλοπρωτεϊνϊν, θ υπεριϊδθσ 

ακτινοβολία αποτρζπει τον ςχθματιςμό νζου κολλαγόνου. Ρεριγραφόμενεσ ωσ οξείεσ μεταβολζσ ςτθν 

ζκκεςθ ςε ακτινοβολία, αυτοί οι μθχανιςμοί, εάν διαιωνίηονται, οδθγοφν ςε χρόνια μείωςθ τθσ 

παραγωγισ κολλαγόνου και ελαςτίνθσ. 

Η χριςθ του λζιηερ ςτθ φωτογιρανςθ ξεκίνθςε με το παλμικό λζιηερ CO2 με μικοσ κφματοσ 

10600nm. Η απελευκερωμζνθ ενζργεια που απορροφικθκε καλά από το νερό και τθν επιδερμίδα 

χρθςιμοποιικθκε με τζτοιο τρόπο που δοφλευε ςαν ζνα νυςτζρι. Τα CO2 παλμικά λζιηερ προζκυψαν 

ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 ωσ τρόποσ εξάτμιςθσ τθσ επιδερμίδασ, περιορίηοντασ τθ κερμικι 

βλάβθ ςτο χόριο. Το 1991, εγκρίκθκε από τθν Αμερικανικι Υπθρεςία Τροφίμων και Φαρμάκων για τθν 

ανανζωςθ του δζρματοσ, οδθγϊντασ ςε αυξθμζνθ χριςθ για βλάβεσ ακτινικισ κεράτωςθσ, κακϊσ και 

για τθ βελτίωςθ των ρυτίδων και τθσ χαλάρωςθσ. Με τθν εξάτμιςθ τθσ επιφάνειασ τθσ επιδερμίδασ κα 

αφαιροφςε το κατεςτραμμζνο επικιλιο και θ κζρμανςθ του δζρματοσ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ του 

κολλαγόνου, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ςτακερότθτασ επιτρζποντασ , ζτςι, τθν επανεγκατάςταςθ 

των ινοβλαςτϊν. Αυτοί οι επανεγκακιςτάμενοι ινοβλάςτεσ, με μεγαλφτερθ αντοχι, κα επανεκκινθκοφν 

για να παράγξουν δομζσ όπωσ το κολλαγόνο και τθν ελαςτίνθ, με πιο φυςιολογικό τρόπο. Το Er:YAG με 

μικοσ κφματοσ 2940nm χρονολογείται από το 1996 και ζχει καταςκευαςτεί για τον ίδιο ςκοπό. 

Αυτά τα λζιηερ κεωροφνται ακόμα από πολλοφσ δερματολόγουσ ωσ οι καλφτερεσ επιλογζσ για 

τθ κεραπεία τθσ φωτογιρανςθσ.  
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3.5 – Θεραπείεσ προςϊπου με λευκαντικό αποτζλεςμα 

 

Η μακροχρόνια ζκκεςθ ςτο φωσ του ιλιου, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπεριωδϊν ακτινϊν Α 
και Β (UVA και UVB), προάγει ςθμάδια που ςχετίηονται με τθ φωτογιρανςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των γνωςτϊν ωσ κθλίδεσ ιλιου ι θλικίασ, δυςχρωμίεσ, ανωμαλίεσ ςτθν υφι του δζρματοσ, ρυτίδεσ, 
ακτινικι κεράτωςθ και μζλαςμα. Η δυςχρωμία μπορεί να είναι οποιοςδιποτε αποχρωματιςμόσ του 
δζρματοσ και ςυνικωσ αναφζρεται ςε ζμπλαςτρα δζρματοσ που είναι πιο ςκοφρα από το φυςιολογικό 
περιβάλλον δζρμα. Οι θλιακζσ κθλίδεσ και οι εφθλίδεσ που προκαλοφνται από τθν θλιακι ακτινοβολία 
είναι ςυνικεισ μορφζσ δυςχρωμίασ που παρατθροφνται ςε φωτο-εκτεκειμζνεσ περιοχζσ. 
 

Η φωτοκερμόλυςθ ζχει αναδειχκεί ωσ μία από τισ πιο δθμοφιλείσ αιςκθτικζσ κεραπείεσ για τα 
ςθμάδια τθσ φωτογιρανςθσ του δζρματοσ. Η αρχι τθσ επιλεκτικισ φωτοκερμόλυςθσ βαςίηεται ςτθν 
επιλεκτικι απορρόφθςθ του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ, από ςυγκεκριμζνα μόρια τθσ επιδερμίδασ 
που λζγονται χρωμοφόρα και απορροφάται από αυτά, χωρίσ να καταςτρζφει τουσ γφρω ιςτοφσ. Ωσ εκ 
τοφτου, το υγιζσ δζρμα κα βοθκιςει το κατεργαςμζνο δζρμα να επουλωκεί πιο γριγορα. 
 

Ρολυάρικμεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ, ςε ποικίλα μικθ κφματοσ , χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τα 
ςθμάδια που αφινει θ φωτογιρανςθ. Αυτά περιλαμβάνουν τα μθ επεμβατικά λζιηερ που 
χρθςιμοποιοφν μικθ κφματοσ φωτόσ μεταξφ 1.440nm και 1.927nm. Αυτζσ οι ςυςκευζσ απαιτοφν 
ςυνικωσ μια ςειρά κεραπειϊν, ςυνικωσ μεταξφ τεςςάρων και ζξι, για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικϊν 
αποτελεςμάτων. Ο χρόνοσ διακοπισ που ςχετίηεται με αυτζσ τισ ςυςκευζσ ποικίλλει. Αλλά τυπικά, μία ι 
δφο θμζρεσ διακοπισ είναι ςυνθκιςμζνεσ με τισ μθ επεμβατικζσ ςυςκευζσ. 
 

3.5.1 - Q-Switched λζιηερ 

 
Ζνα λζιηερ που ζχει χρθςιμοποιθκεί για αυτοφ του είδουσ τθ κεραπεία είναι το Q-Switched 

λζιηερ με μικοσ κφματοσ 1064nm. Ρολλά χειρόγραφα ζχουν γραφτεί κατά τθ διάρκεια των ετϊν που 
τεκμθριϊνουν τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτά του. 

 
Το Q-Switched λζιηερ χρθςιμοποιεί μεγάλθ ιςχφ με βραχείσ παλμοφσ ςτο εφροσ των 

νανοδευτερόλεπτων. Απορροφάται μόνο μερικϊσ από τθ  μελανίνθ και τθν αιμοςφαιρίνθ, 
επιτρζποντάσ του ζτςι να ζχει βακιά διείςδυςθ ςτο τριχοειδζσ και δικτυωτό χόριο. Το λζιηερ αυτό 
δθμιουργεί υψθλι πυκνότθτα ενζργειασ για να διευκολφνει μια μθ ειδικι κερμικι βλάβθ του 
δζρματοσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια προωκεί τθν αναδιαμόρφωςθ του κολλαγόνου, αν και με μικρι 
διάρκεια παλμοφ ςτο εφροσ νανοδευτερόλεπτων. Οι ρυκμίςεισ τθσ ενζργειασ του κυμαίνονται μεταξφ 
400 και 1200 mJ/παλμόσ. Η επανάλθψθ των παλμϊν του είναι ρυκμιηόμενθ, 1 Hz, 2 Hz ι 4 Hz. Επειδι 
το υπζρυκρο μικοσ κφματοσ του Q-Switched λζιηερ, ζχει χαμθλι απορρόφθςθ από τθν αιμοςφαιρίνθ 
και τθ μελανίνθ αλλά και λόγω χαμθλισ ιςχφσ εξόδου, κεωρείται πολφ αςφαλισ. 
 

Οι αξιολογιςεισ ςε μια ζρευνα ζδειξαν τισ ακόλουκεσ βελτιϊςεισ ςτο δζρμα με φωτογιρανςθ: 
υπιρξε βελτίωςθ κατά 70% ςτθν υπζρχρωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κλινικισ δοκιμισ. Υπιρξε, επίςθσ, 
μια βελτίωςθ κατά 80% ςτισ τθλεαγγειεκταςίεσ και θ χαλάρωςθ του δζρματοσ ςθμειϊκθκε να 
βελτιϊνεται ςτο 80% των ατόμων με ςφςφιξθ ςτισ υπό κεραπεία περιοχζσ. Τζλοσ, θ τραχφτθτα 
βελτιϊκθκε ςτο 60% των ατόμων. 
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Ραρατθρικθκε ερφκθμα, αμζςωσ μετά από τισ κεραπείεσ και διιρκθςε ζωσ 24 ϊρεσ, ανζφερε 
θ πλειονότθτα των ατόμων. Δεν παρατθρικθκαν άλλεσ αναμενόμενεσ ι απροςδόκθτεσ ανεπικφμθτεσ 
παρενζργειεσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ κλινικισ δοκιμισ. 
 

Το Q-Switched λζιηερ ζδειξε ςθμαντικι κλινικι βελτίωςθ ςτα ςθμάδια τθσ φωτογιρανςθσ του 
δζρματοσ με ελάχιςτο πόνο κακιςτϊντασ το ζνα χριςιμο και αςφαλζσ τρόπο για όλουσ τουσ τφπουσ 
δζρματοσ και αυτοφσ που ενδιαφζρονται για αιςκθτικζσ βελτιϊςεισ του δζρματόσ τουσ.[21] 

 

3.5.2 - Thulium λζιηερ  

 

Το Thulium Laser με μικοσ κφματοσ 1927nm, γνωςτό και ωσ λζιηερ BB, παρουςιάηει ςθμαντικά 

λευκαντικά αποτελζςματα. Ρρόκειται για ζνα μθ - επεμβατικό λζιηερ αναηωογόνθςθσ  που προςφζρει 

αξιοςθμείωτα αποτελζςματα. Επιπλζον, κεωρείται ζνασ εξαιρετικόσ τρόποσ για τθ κεραπεία του 

μελάςματοσ , των χρωςτικϊν βλαβϊν, των ρυτίδων και των μεγάλων πόρων λόγω τθσ  ρυκμιηόμενθσ 

ζνταςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ διάρκειασ του παλμοφ, ταυτόχρονα, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΛΕΜΦΙΚΗ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΠΟΤΜΦΟΡΗΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4.1 – Λεμφικό φςτθμα 

 

Το λεμφικό ςφςτθμα αποτελείται από τα λεμφικά αγγεία, το μείηονα κωρακικό πόρο και τον 

ελάςςονα κωρακικό πόρο. Ο κφριοσ ρόλοσ του είναι θ επαναφορά τθσ λζμφου ςτθ φλεβικι 

κυκλοφορία. Διαταραχζσ τθσ λεμφικισ κυκλοφορίασ μποροφν να επιφζρουν επιβράδυνςθ τθσ 

κυκλοφορίασ τθσ λζμφου θ οποία προκαλεί κατακράτθςθ φδατοσ και τοξινϊν.  

Η λζμφοσ είναι το μεςοκυττάριο ι εξωκυττάριο υγρό το οποίο προζρχεται από τθν ζξοδο, ςτο 

επίπεδο των αιμοφόρων τριχοειδϊν κατά τθ μετακίνθςθ του αίματοσ και περιζχει ςτοιχεία 

παραγόμενα από τα κφτταρα. Η λζμφοσ περιλοφει όλο το ανκρϊπινο ςϊμα, προμθκεφει ςτα κφτταρα 

τισ ουςίεσ κρζψεισ τουσ, μεταφζρει το 75% των αποβλιτων των κυττάρων κακϊσ και ουςίεσ χριςιμεσ 

παραγόμενεσ από αυτά. Συμβάλλει, επίςθσ, ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ λόγω τθσ κατακράτθςθσ των 

πακολογικϊν ςτοιχειϊν που μπορεί να περιζχει, από τα λεμφογάγγλια του οργανιςμοφ και τθσ 

καταςτροφισ τουσ με τθ διαδικαςία τθσ φαγοκυττάρωςθσ. Η λζμφοσ διατρζχει όλα τα κφτταρα, τα 

οποία, ςυςςωματωμζνα, ςχθματίηουν όργανα και ιςτοφσ. Η ςφνκεςθ τθσ παραμζνει πάντα πυκνι, γιατί 

είναι εμπλουτιςμζνθ με πρωτεΐνεσ, ορμόνεσ, ζνηυμα, κυτταρικά κατάλοιπα και μερικά αιματικά 

κφτταρα. 

Τα λεμφικά αγγεία ςχθματίηουν ζνα δίκτυο παράλλθλο με το δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων. 

Διακρίνονται ςτα λεμφικά τριχοειδι αγγεία και ςτα λεμφαγγεία. Τα λεμφικά τριχοειδι ξεκινοφν από 

ζνα τυφλό άκρο και ςτθν ςυνζχεια ςυνενϊνονται για να ςχθματίςουν μεγαλφτερα λεμφικά αγγεία. Στα 

ςθμεία που ςυνενϊνονται τα λεμφικά αγγεία βρίςκονται τα λεμφογάγγλια, τα οποία μπορεί να 

βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ι απομονωμζνα ςε οριςμζνεσ περιοχζσ πχ ςτον μθρό, ςτθν μαςχάλθ, κλπ. 

Το τοίχωμα των λεμφικϊν αγγείων αποτελείται από λείεσ μυϊκζσ ίνεσ και φζρει βαλβίδεσ που ωκοφν τθ 

λζμφο προσ μια κατεφκυνςθ, από τθν περιφζρεια προσ το μείηονα και ελάςςονα κωρακικό πόρο. Οι 

λείεσ μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν ςτο τοίχωμά τουσ κακϊσ και θ ςφςπαςθ των ςκελετικϊν μυϊν, είναι δφο 

παράγοντεσ που βοθκοφν ςτθ κίνθςθ των λεμφαγγείων για τθν ϊκθςθ τθσ λζμφου προσ τουσ 

κωρακικοφσ πόρουσ. 

Η λεμφικι ανεπάρκεια χαρακτθρίηεται θ κατάςταςθ κατά τθν οποία το λεμφικό ςφςτθμα δε 

μπορεί να επαναφζρει το μεςοκυττάριο υγρό (λζμφοσ) ςτθν κυκλοφορία. Τα ςυμπτϊματα που τθν 

χαρακτθρίηουν είναι το αίςκθμα βάρουσ των κάτω άκρων και μπορεί να ςυνοδεφονται από οίδθμα, 

φλόγωςθ και κνθςμό. 

 

4.2 – Κυκλοφορικό φςτθμα 

 

Το κυκλοφορικό ςφςτθμα αποτελείται από τθν καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία (αρτθρίεσ, 

φλζβεσ και τριχοειδι αγγεία). Ο κφριοσ ρόλοσ του είναι θ μεταφορά του αίματοσ από τθν καρδιά προσ 

τουσ περιφερειακοφσ ιςτοφσ και θ επιςτροφι του αντιςτρόφωσ. Η καρδιά εξωκεί το αίμα προσ τθσ 

αρτθρίεσ  μζςω των οποίων μεταφζρεται προσ τουσ περιφερειακοφσ ιςτοφσ. Το αίμα καταλιγει ςτα 



40 
 

τριχοειδι αγγεία, ςτα οποία γίνεται θ ανταλλαγι ουςιϊν δθλαδι θ απομάκρυνςθ  του οξυγόνου και 

των κρεπτικϊν ουςιϊν προσ τουσ ιςτοφσ και θ πρόςλθψθ του διοξειδίου του άνκρακα και των 

άχρθςτων προϊόντων του μεταβολιςμοφ. Στθ ςυνζχεια, τα άχρθςτα προϊόντα του μεταβολιςμοφ και το 

διοξείδιο του άνκρακα ειςζρχονται ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ και μζςω του φλεβικοφ δικτφου το 

αίμα επανζρχεται ςτθν καρδιά. 

Η κυκλοφορία του αίματοσ χωρίηεται ςτθν πνευμονικι κυκλοφορία και ςτθ ςυςτθματικι 

κυκλοφορία. Με τθν πνευμονικι κυκλοφορία το αίμα που επιςτρζφει μζςω του φλεβικοφ δικτφου από 

τθν περιφζρεια προσ τθν καρδιά, ειςζρχεται ςτουσ πνεφμονεσ για να οξυγονωκεί και επιςτρζφει ςτθν 

καρδιά. Από εκεί ειςζρχεται ςτθ ςυςτθματικι κυκλοφορία και οξυγονωμζνο προωκείται μζςω του 

δικτφου των αρτθριϊν προσ τθν περιφζρεια. 

Φλεβικι ανεπάρκεια ονομάηεται θ πακολογικι κατάςταςθ κατά τθν οποία το φλεβικό ςφςτθμα 

δεν μπορεί να εκτελζςει τθν επαναφορά του αίματοσ προσ τθν καρδιά. Τα ςυμπτϊματά που 

χαρακτθρίηουν τθ φλεβικι ανεπάρκεια είναι τα ίδια με τθσ λεμφικισ ανεπάρκειασ κακϊσ και είναι 

πικανόν να εμφανιςτοφν και κιρςοί οι οποίοι είναι βλάβεσ των αγγείων. 

 

4.3 – Πιεςοκεραπεία 

 

Η πιεςοκεραπεία, είναι μια μζκοδοσ που βοθκά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ λεμφικισ και φλεβικισ 

ανεπάρκειασ. Ππωσ δθλϊνει και το όνομά τθσ, είναι θ άςκθςθ εναλλαςςόμενων πιζςεων επάνω ςτο 

δζρμα. Η άςκθςθ αυτϊν των δυνάμεων βοθκά ςτθν επιςτροφι του αίματοσ από τθν περιφζρεια προσ 

τθν καρδιά και τθ μετακίνθςθ ποςοτιτων του μεςοκυττάριου υγροφ προσ το μείηονα και ελάςςονα 

κωρακικό πόρο. Η πιεςοκεραπεία εμφανίςτθκε ςτισ ΗΡΑ τθ δεκαετία του ’60.  

Η μζκοδοσ εφαρμόηεται με ειδικζσ ςυςκευζσ οι οποίεσ αποτελοφνται από τθ γεννιτρια 

παραγωγισ πίεςθσ και τουσ ειδικοφσ αερόςακουσ. Η γεννιτρια παραγωγισ είναι το τμιμα τθσ 

ςυςκευισ από το οποίο παράγονται και διανζμονται οι πιζςεισ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τθσ 

κεραπείασ. Η γεννιτρια αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ διάρκειασ τθσ πίεςθσ κακϊσ και τθ 

διάρκεια παφςθσ τθσ πίεςθσ. Επίςθσ, ζχει ζνα ευρφ φάςμα λειτουργίασ, αφοφ απαιτοφνται 

διαφορετικζσ πιζςεισ ανά περίπτωςθ και δίνει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ διαδοχικισ λειτουργίασ των 

αερόςακων. Οι ειδικοί αερόςακοι είναι ελαςτικισ καταςκευισ, ειδικοί για κάκε ςθμείο του ςϊματοσ οι 

οποίοι κατά τθν τοποκζτθςι τουσ αλλθλοκαλφπτονται μερικϊσ ι κακόλου. Οι αερόςακοι κατά τθ 

διάρκεια τθσ κεραπείασ πρζπει να κατανζμουν τθν πίεςθ ωσ εξισ: να αυξάνουν τθν πίεςθ από τθν 

περιφζρεια προσ το κζντρο του κάκε άκρου διαδοχικά από τμιμα ςε τμιμα, ζτςι ϊςτε να παρατθρείται 

ςτο κατϊτερο άκρο μθδενικι πίεςθ. Η διαδοχικι αυτι αφξθςθ τθσ πίεςθσ μοιάηει με ζνα ςφςτθμα 

φυςιολογικοφ κυματιςμοφ με το οποίο αποφεφγεται θ επιςτροφι και θ λίμναςθ του αίματοσ ςτθν 

περιφζρεια. Πλο το ςφςτθμα είναι ςυνδεδεμζνο με το θλεκτρικό ρεφμα. Το φοφςκωμα και το 

ξεφοφςκωμα των ειδικϊν αερόςακων εξαςκεί ερεκίςματα ςε πολλά ςθμεία τθσ αιματικισ και λεμφικισ 

κυκλοφορίασ. Η όλθ τεχνικι είναι ανϊδυνθ, αλλά οι απόψεισ διίςτανται κατά πόςο είναι ευχάριςτθ ι 

μθ. 
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Για να εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ, το άτομο τοποκετείται ςε ανάρροπθ κζςθ με τα άκρα 

ανυψωμζνα ςτισ 45°. Η τοποκζτθςθ των άκρων ςε γωνία μεγαλφτερθ από 45° δθμιουργεί πίεςθ ςτο 

αγγειακό και λεμφικό δίκτυο, ιδίωσ ςτθν περιοχι του ιςχίου και ζτςι εμποδίηεται θ επιςτροφι του 

αίματοσ προσ τθν καρδιά και τθσ λζμφου προσ το μείηονα κωρακικό πόρο. Οι αεροκάλαμοι 

τοποκετοφνται ςε κακαρό δζρμα ι επάνω από απορροφθτικό καλςόν, αφοφ πρϊτα ελεγχκοφν, ϊςτε 

να μθν περιζχουν υπολειπόμενο αζρα. Η τοποκζτθςι τουσ γίνεται διαδοχικά, χωρίσ να 

αλλθλοκαλφπτονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, μπορεί να προκλθκεί διπλαςιαςμόσ τθσ πίεςθσ ςτθν 

περιοχι επικάλυψθσ, αν θ πίεςθ και θ αποςυμπίεςθ δεν είναι διαδοχικζσ. Δεν πρζπει, επίςθσ, κατά τθν 

τοποκζτθςθ να μζνει ακάλυπτθ θ επιφάνεια μεταξφ τουσ. Αυτό κα είχε ωσ επακόλουκο τθν 

παροχζτευςθ και τθ ςτάςθ αίματοσ και λζμφου ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Οι ςφγχρονεσ ςυςκευζσ 

πιεςοκεραπείασ διακζτουν θλεκτρόδια (μπότεσ) για κάκε μζλοσ του ςϊματοσ τα οποία ζχουν 

ενςωματωμζνουσ τουσ αεροκάλαμουσ ςτθ ςωςτι τουσ διάταξθ. Ο χρόνοσ πίεςθσ και ο χρόνοσ παφςθσ 

είναι προκακοριςμζνοι ςτα διάφορα προγράμματά τουσ. Η τοποκζτθςθ αεροκαλάμων απαγορεφεται 

ςτθν περιοχι τθσ κοιλιάσ. Η ρφκμιςθ των πιζςεων ςυνικωσ είναι ζνα χρόνοσ πίεςθσ και διπλάςιοσ 

χρόνοσ αποπίεςθσ, ενϊ το άτομο πρζπει να ζχει το αίςκθμα διαδοχικϊν πιζςεων και αποπιζςεων με 

ανοδικι πορεία. Στθν περιοχι του αςτραγάλου θ πίεςθ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 120mmHg, γιατί 

μπορεί να προκλθκεί βλάβθ ςτθν αιμάτωςθ και τθ κρζψθ των υποκείμενων ιςτϊν. 

Ο χρόνοσ κεραπείασ κυμαίνεται γφρω ςτα 20-25 λεπτά, ενϊ μετά το τζλοσ τθσ εφαρμογισ το 

άτομο παραμζνει ςε φπτια κατάκλιςθ για 15 λεπτά. Το ςφνολο των ςυνεδριϊν ανζρχεται ςε 12 

ςυνεδρίεσ. 

Η πιεςοκεραπεία δεν πρζπει να εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ αρτθριακισ υπόταςθσ, καρδιακά 

και πνευμονικά προβλιματα, ςε μολυςματικζσ καταςτάςεισ, φλεγμονζσ ςε οξεία φάςθ και ςε 

καρκινοπακείσ. 

 

 

4.4 – Ηλεκτρικι διζγερςθ μυϊν με ρεφματα TRAEBERT 

 

Τα ρεφματα Traebert ι αλλιϊσ ρεφματα θλεκτρομάλαξθσ είναι παλμικά ρεφματα τετράγωνθσ 

μορφισ. Ρρωτοπαρουςιάςτθκαν το 1957 από τον Traebert. Ονομάςτθκαν επίςθσ ρεφματα 

θλεκτρομάλαξθσ από τον Koepen, γιατί τα αποτελζςματα τουσ μοιάηουν με αυτά τθσ κλαςςικισ 

μάλαξθσ.  

Κατά τθν εφαρμογι τουσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα προκαλοφν μεταβολι του μυϊκοφ τόνου και των 

ενηυμικϊν διαδικαςιϊν, κακϊσ επίςθσ, και βελτίωςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτο δζρμα και ςτουσ μφεσ. 

Ελαττϊνουν τον πόνο και προκαλοφν μυϊκζσ ςυςπάςεισ οι οποίεσ ζχουν μικρι ζνταςθ και διάρκεια για 

να αποφευχκεί θ κόπωςθ που πακαίνουν οι μφεσ εξαιτίασ των ςυχνϊν ϊςεων. 
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Ζχουν διάρκεια παλμοφ 2msec και χρόνο παφςθσ 5msec, ενϊ θ ςυχνότθτά τουσ είναι 142Hz. Τα 

ρεφματα εφαρμόηονται είτε απευκείασ ςτο ςθμείο είτε αντανακλαςτικά και γίνεται με δφο τεχνικζσ, τθν 

ςτατικι και τθν κινθτικι τεχνικι. Στθν ςτατικι χρθςιμοποιοφνται δφο θλεκτρόδια μεταξφ των οποίων 

παρεμβάλλεται ςπόγγοσ. Στθν κινθτικι τεχνικι τα θλεκτρόδια που χρθςιμοποιοφνται ζχουν το ςχιμα 

γαντιοφ, ζτςι ϊςτε, κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ να είναι ςε ςυνεχι επαφι με το δζρμα. Με τθν 

τεχνικι αυτι εφαρμόηεται θλεκτρομάλαξθ με ρυκμικζσ, κυκλικζσ κινιςεισ, ενϊ θ ζνταςθ του ρεφματοσ 

ρυκμίηεται ανάλογα με τθν αντοχι του ατόμου που δζχεται τθν εφαρμογι.  

Η ζνταςθ του ρεφματοσ κα πρζπει να είναι τζτοια, ϊςτε να προκαλοφνται μυϊκζσ ςυςπάςεισ. 

Αυξάνεται ςταδιακά ςτα πρϊτα 5 λεπτά τθσ ςυνεδρίασ και κυμαίνεται ςτα 30mA. Είναι δυνατόν κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ να γίνουν 3-4 προςαρμογζσ τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ. 

Ο θλεκτρικόσ ερεκιςμόσ του μυόσ, προκαλεί τθν ςφςπαςθ του με αποτζλεςμα να βοθκά ςτισ 

κυκλοφορικζσ διαταραχζσ από ςπάςιμο αγγείων ι υπερτονία των μυϊν, λόγω μετακίνθςθσ τθσ λζμφου. 

Ενδείκνυται, ακόμα, ςε νευραλγίεσ και αρκροπάκειεσ. 

 

4.5 – Ηλεκτρικι διζγερςθ μυϊν με γαλβανοφαραδικό ρεφμα 

 

Ρρόκειται για ζνα ρεφμα που προκφπτει από το ςυνδυαςμό του φαραδικοφ ρεφματοσ με το 

γαλβανικό ρεφμα. Συνδυάηει δθλαδι τα αποτελζςματα του γαλβανικοφ με τα αποτελζςματα του 

φαραδικοφ ρεφματοσ. Οι παλμοί του είναι διαμορφωμζνοι ζτςι ϊςτε κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

ερεκιςμοφ να δρουν ταυτόχρονα και τα δφο ρεφματα, ενϊ κατά τθ διάρκεια τθσ ανερζκιςτθσ περιόδου 

να διακόπτεται το γαλβανικό ρεφμα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγεται ο κίνδυνοσ τθσ ζντονθσ 

υπεραιμίασ λόγω τθσ δράςθσ του γαλβανικοφ ρεφματοσ και το φαινόμενο του μυϊκοφ κάματου. 

Η διζλευςθ  του γαλβανοφαραδικοφ ρεφματοσ από τα θλεκτρόδια ςτουσ ιςτοφσ προκαλεί 

υπεραιμία των ιςτϊν λόγω του γαλβανικοφ ρεφματοσ και επομζνωσ καλφτερθ κρζψθ των ιςτϊν και 

μεγαλφτερθ ειςροι οξυγόνου ςτθν περιοχι. Επιπλζον, προκαλείται μείωςθ τθσ αντίςταςθσ των ιςτϊν 

με αποτζλεςμα καλφτερθ αγωγιμότθτα για το φαραδικό ρεφμα. 

Ρρόκειται για εναλλαςςόμενο ρεφμα με παλμοφσ οι οποίοι είναι αςφμμετροι ωσ προσ τθν 

ζνταςθ τουσ και τθ διαδοχι τουσ. Η ςυςκευι πρζπει να φζρει διακόπτθ για εναλλαγι τθσ πολικότθτασ 

των θλεκτροδίων, μικροαμπερόμετρο για τθ μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ, ςαφι ζνδειξθ τθσ 

πολικότθτασ των θλεκτροδίων και φυςικά τα κατάλλθλα θλεκτρόδια. 

Ενδείκνυται για μυϊκι ενδυνάμωςθ εννευρωμζνων μυϊν και τθ βελτίωςθ τθσ λεμφικισ και 

αιματικισ κυκλοφορίασ. Αντενδείκνυται ςτα άτομα που πάςχουν από καρδιαγγειακζσ πακιςεισ, ι που 

εμφανίηουν υψθλι ι χαμθλι αρτθριακι πίεςθ, ςε δερματοπάκειεσ και πνευμονοπάκειεσ, ςτα άτομα 

που πάςχουν από επιλθψία και ςακχαρϊδθ διαβιτθ, ςε περιπτϊςεισ εγκυμοςφνθσ και ζμμθνου ρφςθσ, 

άτομα που φζρουν βθματοδότθ ι που πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ κακϊσ και ςε πακιςεισ 

του νευρικοφ ςυςτιματοσ και περιοχζσ που υπάρχουν φλεγμονζσ ι κιρςοί. 
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Θα πρζπει να τονιςτεί ιδιαίτερα ότι κατά τθν εφαρμογι του γαλβανοφαραδικοφ ρεφματοσ είναι 

πολφ αυξθμζνοσ ο κίνδυνοσ πρόκλθςθσ γαλβανικοφ εγκαφματοσ λόγω τθσ χριςθσ του γαλβανικοφ 

ρεφματοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
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5.1 – Ιοντοφόρθςθ 

 

Ιοντοφόρθςθ ονομάηεται θ μεταφορά ουςιϊν με μορφι ιόντων ςτουσ ιςτοφσ του ανκρϊπινου 

ςϊματοσ με τθ βοικεια ςυνεχοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Το ρεφμα αυτό είναι χαμθλισ ζνταςθσ και 

εξαςφαλίηει τθν απαραίτθτθ δφναμθ για ειςχϊρθςθ υδατικϊν ουςιϊν. 

Η ςυςκευι ιοντοφόρθςθσ ι ιονιςμοφ φζρει διακόπτθ ζναρξθσ-παφςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

ςυςκευισ, λυχνία ζνδειξθσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ, διακόπτθ για εναλλαγι τθσ πολικότθτασ του 

ρεφματοσ, αμπερόμετρο για τθν ζνδειξθ τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ, διακόπτθ για αυξομείωςθ τθσ 

ζνταςθσ του ρεφματοσ και θλεκτρόδια. 

Τα θλεκτρόδια διακρίνονται ςε ενεργό και πακθτικό θλεκτρόδιο. Ενεργό κεωρείται το 

θλεκτρόδιο που χρθςιμοποιείται ςτο ςθμείο που γίνεται θ περιποίθςθ και πακθτικό το θλεκτρόδιο που 

τοποκετείται μακρφτερα ι που κρατά το άτομο ςτο χζρι του. Το ενεργό θλεκτρόδιο μπορεί να ζχει ζνα 

ι δφο ςκζλθ τα οποία καταλιγουν ςτον ίδιο πόλο. Τα θλεκτρόδια είναι μεταλλικά με πλαςτικι 

επζνδυςθ ςτα ςθμεία που ζρχονται ςε επαφι με τα χζρια του χειριςτι και ςτο πίςω μζροσ φζρουν 

υποδοχι για καλϊδια ϊςτε να προςαρμόηονται ςτθ ςυςκευι ιοντοφόρθςθσ. Το ενεργό θλεκτρόδιο ζχει 

διάφορα ςχιματα ςτθν άκρθ όπου κα ζρκει ςε επαφι με το δζρμα. Συνικωσ καταλιγουν ςε ςφαίρα ι 

ςε κφλινδρο για να διευκολφνουν τον χειριςτι. Πμωσ, υπάρχουν και θλεκτρόδια που καταλιγουν ςε 

κϊνο ι επίπεδθ επιφάνεια ι λαβίδα. Ρολλζσ φορζσ το ανενεργό θλεκτρόδιο το κρατά το άτομο που 

δζχεται τθ κεραπεία και είναι μια μεταλλικι ράβδοσ. Κυκλοφοροφν ςυςκευζσ που καλφπτονται με 

κομμάτια υφάςματοσ. 

Πςο μικρότερο είναι το θλεκτρόδιο, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ πυκνότθτα του ρεφματοσ ςτο 

ςθμείο εφαρμογισ του. 

Ρριν ξεκινιςει θ εφαρμογι πρζπει να γίνει καλι διαβροχι του δζρματοσ με το προϊόν που 

κζλουμε να ιονίςουμε και να γίνει ρφκμιςθ τθσ ςυςκευισ ςτον πόλο που αναγράφεται ςτο προϊόν 

(ςυνικωσ ςτον αρνθτικό πόλο). Ο χρόνοσ εφαρμογισ διαρκεί περίπου 5-7 λεπτά. 

Το ανκρϊπινο ςϊμα περιζχει θλεκτρολφτεσ. Η ροι του ρεφματοσ μειϊνει τθν αντίςταςθ του 

δζρματοσ αυξάνοντασ ζτςι τθν διαπερατότθτα. Μζροσ τθσ ουςίασ κα διαπεράςει τισ περιοχζσ του 

δζρματοσ με τθ μικρότερθ αντίςταςθ. 

Η κεράτινθ ςτιβάδα, βζβαια, προβάλει μεγάλθ αντίςταςθ ςτθν ειςχϊρθςθ των ουςιϊν ςτο 

δζρμα. Λόγω τθσ φπαρξθσ του δερματικοφ φραγμοφ τα ιόντα κα ειςχωριςουν ςτισ βακφτερεσ ςτιβάδεσ 

του δζρματοσ κυρίωσ μζςω των ιδρωτοποιϊν αδζνων και λιγότερο μζςω των άλλων πόρων. 

Οι παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθ διείςδυςθ μιασ ουςίασ είναι ότι θ ποςότθτα τθσ 

ουςίασ που διειςδφει εξαρτάται από το μζγεκοσ των ιόντων και τθ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ. Πςο 

μεγαλφτερθ είναι θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ τόςο μικρότερθ είναι θ διείςδυςθ των ιόντων. 

Επιπλζον, θ ποςότθτα των ιόντων που κα ειςχωριςουν είναι ανάλογθ με τθν ζνταςθ του ρεφματοσ και 
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αντιςτρόφωσ ανάλογθ με τθν αντίςταςθ των ιςτϊν. Και τζλοσ, θ ταχφτθτα που κινείται ζνα ιόν προσ τον 

αρνθτικό ι κετικό πόλο εξαρτάται από τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ και το μζγεκοσ του  ιόντοσ. 

Για τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ ιοντοφόρθςθσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ αςφάλειασ 

του μθχανιματοσ. Θα πρζπει να γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ των καλωδίων ϊςτε να εντοπίηονται εγκαίρωσ 

φκορζσ τόςο ςτο καλϊδιο που ςυνδζεται με τθν πρίηα, όςο και με τα καλϊδια που προςαρμόηονται τα 

θλεκτρόδια. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ πρζπει θ επιφάνεια του δζρματοσ να είναι καλά 

εμποτιςμζνθ με τθν ουςία που κζλουμε να ιονίςουμε, να υπάρχει ςυνεχισ επαφι του θλεκτροδίου ςτο 

δζρμα, να ρυκμίηεται θ πολικότθτα και θ αυξομείωςθ τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ κα πρζπει να γίνεται 

ςταδιακά προσ αποφυγι ανεπικφμθτων ερεκιςμάτων. 

Αν δεν τθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ υπάρχει κίνδυνοσ πρόκλθςθσ εγκαφματοσ ςτο δζρμα 

λόγω των χθμικϊν μεταβολϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτθν επιφάνεια του δζρματοσ. Άλλεσ αιτίεσ που 

μπορεί να προκαλζςουν ζγκαυμα είναι θ μεγάλθ πυκνότθτα ρεφματοσ ςε μικρό θλεκτρόδιο και θ 

αςτακισ εφαρμογι των θλεκτροδίων. Επίςθσ, το άτομο που δζχεται τθν περιποίθςθ απαγορεφεται να 

φορά μεταλλικό αντικείμενο. 

 

 

5.2 – Τψίςυχνα (HF) 

 

Η ςυςκευι υψιςφχνων λειτουργεί με εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε ςυχνότθτα πάνω από 200 kHz 

ανά δευτερόλεπτο. Η ενζργεια που παράγει μεταφζρεται ςτουσ ιςτοφσ και μετατρζπεται ςε κερμότθτα. 

Η ςυςκευι υψίςυχνου ρεφματοσ φζρει διακόπτθ ζναρξθσ-παφςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

ςυςκευισ, λυχνία ζνδειξθσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ, διακόπτθ για αυξομείωςθ τθσ ζνταςθσ του 

ρεφματοσ και ζξοδο που προςαρμόηεται ο βραχίονασ (prob). 

Η ςυςκευι αυτι καταλιγει ςε ζνα βραχίονα ςτον οποίο προςαρμόηονται γυάλινα εξαρτιματα 

που περιζχουν κάποιο ευγενζσ αζριο (αργό, κρυπτό, νζο, ιλιο). Τα γυάλινα εξαρτιματα-θλεκτρόδια 

ζχουν διαφορετικά ςχιματα και μεγζκθ ϊςτε να βοθκοφν τον χειριςτι για κάκε περιοχι. Αυτι θ 

περιποίθςθ γίνεται κυρίωσ ςτο πρόςωπο και το λαιμό και ζχει αντιςθπτικι και αντιβακτθριδιακι δράςθ 

ςτο δζρμα. 

Η χριςθ τθσ γίνεται ςυνικωσ μετά τθν εξαγωγι φαγεςϊρων κατά τθ διαδικαςία του βακφ 

κακαριςμοφ. Η διάρκεια εφαρμογισ είναι 3-5 λεπτά.  

Με τθ χριςθ του υψίςυχνου ρεφματοσ επιτυγχάνεται τοπικι διζγερςθ τθσ αιματικισ 

κυκλοφορίασ, εν τω βάκει αφξθςθ τθσ κερμότθτασ, οξυγόνωςθ των ιςτϊν και τοπικι αντιςθψία λόγω 

παραγωγισ όηοντοσ (Ο3).   
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Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ αςφάλειασ του μθχανιματοσ και να γίνεται τακτικόσ 

ζλεγχοσ για φκορζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ πρζπει να υπάρχει ςυνεχισ επαφι το θλεκτροδίου 

με το δζρμα και θ αυξομείωςθ τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ να γίνεται με αργό ρυκμό προσ αποφυγι 

δυςάρεςτων αντιδράςεων. 

Αντενδείκνυται ςε κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ, ςε άτομα που φζρουν βθματοδότθ, που πάςχουν 

από επιλθψία, δερματοπάκειεσ, καρδιαγγειακζσ πακιςεισ, πακιςεισ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και ςε 

άτομα που εμφανίηουν χαμθλι ι υψθλι αρτθριακι πίεςθ. 

 

5.3 – Αποςτειρωτικά μζςα 

 

Τα βακτθρίδια και οι μικροοργανιςμοί μζςω τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ μποροφν να 

εξαπλωκοφν πολφ ςφντομα μζςα ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό και να τον μολφνουν. Οπότε, κρίνεται 

αναγκαίο να λθφκοφν μζτρα προκειμζνου να καταπολεμθκοφν οι κίνδυνοι τθσ μόλυνςθσ μζςω των 

αποςτειρωτικϊν μζςων. 

Η αποςτείρωςθ είναι μια διαδικαςία αυςτθρά κακοριςμζνθ και ελεγχόμενθ, με τθν οποία 

επιτυγχάνεται πλιρθσ εξάλειψθ ι καταςτροφι όλων των ειδϊν τθσ μικροβιακισ ηωισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςπόρων από ζνα αντικείμενο. 

Στθν αποςτείρωςθ ενόσ διαλφματοσ ι μιασ ςυςκευισ, εκτόσ από τθν πλιρθ καταςτροφι όλων 

των μορφϊν μικροβίων, απϊλεια πακογζνειασ, πρζπει να αποκλειςτεί και θ φπαρξθ πυρετογόνων. 

Τα πυρετογόνα είναι κραφςματα των παραπάνω οργανιςμϊν που χορθγοφμενα ςτον 

οργανιςμό δεν προκαλοφν πακολογικι κατάςταςθ, αλλά υψθλό πυρετό.  

Απαιτοφνται διαφορετικζσ μζκοδοι για να κανατωκοφν διαφορετικϊν ειδϊν βακτθρίδια. Για 

παράδειγμα, αποςτείρωςθ με κερμότθτα ςτθ κερμοκραςία των 100°C , που είναι το ςθμείο βραςμοφ 

του νεροφ, ςκοτϊνει μερικοφσ οργανιςμοφσ. Πμωσ, οριςμζνα βακτθρίδια και ιοί απαιτοφν υψθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ και για να καταςτραφοφν αυτοί οι οργανιςμοί, απαιτείται αποςτείρωςθ ατμοφ υπό 

πίεςθ ι κλίβανοσ. Χρθςιμοποιοφνται αυτά τα ςυςτιματα ικανοποιθτικά και αποςτειρϊνουν 

αντικείμενα και εργαλεία για 30-40 λεπτά. Η κερμοκραςία πρζπει να είναι ςτακερι και να μθν 

ανεβοκατεβαίνει, διαφορετικά θ αποςτείρωςθ είναι αναξιόπιςτθ. 

Κάποιοι από τισ μεκόδουσ αποςτείρωςθσ είναι με υγρι ι ξθρι κερμότθτα. Στθν υγρι 

κερμότθτα τα μικρόβια δεν οξειδϊνονται αλλά μετουςιϊνονται οι πρωτεΐνεσ τουσ. Είναι πιο δραςτικι 

από τθν ξθρι κερμότθτα. Μποροφν να αποςτειρωκοφν ιατρικά εργαλεία, βελόνεσ και ςτο αυτόκαυςτο, 

που κεωρείται αποςτείρωςθ με υγρι κερμότθτα, μποροφν να αποςτειρωκοφν ακόμα και ροφχα με τθ 

κερμοκραςία να ανζρχεται ςτουσ 1100°C - 1300°C για 15-20 λεπτά . Πςον αφορά τθ ξθρι κερμότθτα τα 

μικρόβια καταςτρζφονται με οξείδωςθ, είτε με  μορφι φλόγασ είτε με κλίβανουσ ξθρισ αποςτείρωςθσ 

ςτουσ 160°C - 180°C για 90 λεπτά. Σ’ αυτοφ του είδουσ τθν αποςτείρωςθ βρίςκει εφαρμογι ςε υλικά 

όπωσ γυάλινα ςκεφθ και μεταλλικά. Ο κλίβανοσ ξθρισ κερμότθτασ είναι κάλαμοσ που κερμαίνεται με 
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θλεκτρικό ρεφμα και διακζτθ κερμοςτάτθ, ρφκμιςθ κερμοκραςίασ, κερμόμετρο, χρονοδιακόπτθ. Για 

τθν καλι κυκλοφορία του κερμοφ αζρα μζςα ςτον κλίβανο υπάρχει ανεμιςτιρασ, ϊςτε να είναι δυνατι 

θ ομοιόμορφθ κζρμανςθ ςε όλα τα ςθμεία του κλιβάνου. 

Άλλοι μζκοδοι αποςτείρωςθσ είναι αποςτείρωςθ με ακτινοβολία, όπωσ για παράδειγμα με 

υπζρυκρθ ακτινοβολία, μικροκφματα, υπζρθχοι, υπεριϊδθσ και ιονίηουςα ακτινοβολία 

(θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, ςωματιδιακι ακτινοβολία). Τζλοσ μπορεί να γίνει αποςτείρωςθ με 

χθμικά μζςα όπωσ για παράδειγμα θ αποςτείρωςθ των υγρϊν με χριςθ όηοντοσ και θ αποςτείρωςθ 

των ςτερεϊν με χριςθ φορμόλθσ και οξειδίου του αικυλενίου. Ραρ’ όλα αυτά, κεωρείται επικίνδυνθ θ 

χριςθ τουσ για τον άνκρωπο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Η τεχνολογία των μθχανθμάτων για αιςκθτικζσ εφαρμογζσ, προζρχεται από τθν ιατρικι και θ 

τάςθ που επικρατεί ςτον τομζα δθμιουργίασ νζων μθχανθμάτων ςτο είδοσ μπορεί να ςυγκρικεί με 

αυτι που επικράτθςε και ςτα κομπιοφτερσ. Τα μθχανιματα γίνονται όλο και πιο μικρότερα πιο εφκολα 

ςτθν χριςθ τουσ αλλά και πιο φτθνά. Αυτό ζξαλλου είναι και το βαςικό ςυςτατικό του ανταγωνιςμοφ 

μεταξφ των αντίςτοιχων μεγάλων καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν. Η διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ τουσ 

ςε ςχζςθ με τθν άνεςθ και τθν απλότθτα ςτο χειριςμό του.  

Τα περιςςότερα μθχανιματα, ανεξάρτθτα αν απευκφνονται ςε αιςκθτικοφσ ι γιατροφσ, 

ουςιαςτικά ςτοχεφουν ςε πανομοιότυπεσ εφαρμογζσ και υπόςχονται ταυτόχρονα εξίςου ουςιαςτικά 

αποτελζςματα. Για πολλά από τα μθχανιματα που διοχετεφονται ςτθν αγορά, υπάρχουν 

αλλθλοςυγκρουόμενεσ πλθροφορίεσ και αντίςτοιχεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ςε ςχζςθ με τθν 

αποδοτικότθτά τουσ.  

Η ταχφτατθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και κυρίωσ θ διευρυμζνθ εφαρμογισ τθσ, εγείρει 

διαρκϊσ νζα ερωτιματα, νζουσ κφκλουσ ςυηθτιςεων και εν τζλει διαμόρφωςθ ςυνεχϊσ νζων 

προτφπων αλλά και ρυκμιςτικϊν πλαιςίων, ςε μια διαρκι αναηιτθςθ να διοχετεφονται ςτθν 

ευρωπαϊκι αγορά όςο το δυνατόν αςφαλζςτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Οι εξελιγμζνεσ αιςκθτικζσ 

παρεμβάςεισ με τθν βοικεια των νζων μθχανθμάτων αιςκθτικισ, δίνουν άριςτα αποτελζςματα ςε 

κάκε εφαρμογι τουσ δθμιουργϊντασ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τθσ αιςκθτικοφ και τθσ πελάτιςςασ. 

 Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ αναφορά των μθχανθμάτων αιςκθτικισ και θ 

χρθςιμότθτά τουσ ςτθν κεραπευτικι διαδικαςία ςτον τομζα τθσ αιςκθτικισ. 
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