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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες 
απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερ-
ματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια, ε-
πιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και 
με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστηριακά ή επιδη-
μιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση 
σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ια-
τρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγι-
κά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. • Δερ-
ματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. • 
Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. • Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερ-
ματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτικά 
πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • Eπί-
σης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνι-
κά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr, Yπόψη Γραμματείας
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MEΛH 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ DÜSSELDORF (2003)
ΟΞΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ (ACLE):
• Εντοπισμένη μορφή
• Γενικευμένη
ΥΠΟΞΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (SCLE)
ΧΡΟΝΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (CLE):
1.  ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ  

ΛΥΚΟΣ (DLE):   ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΣ/ΜΥΡΜΗΚΙΩΔΗΣ ΕΛ (HEL)
  ΕΥΡΕΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛ (TEL)
2. ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ /ΥΠΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ (LEP)
3. ΧΕΙΜΕΤΛΟΕΙΔΗΣ ΕΛ (CHLE)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ:
ΔΙΑΛΕΙΠΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ (ICLE) :
• Επηρμένος ΕΛ (TUMIDUS-LET )
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ (BEL)

ΟΞΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ
•  Ισχυρή συσχέτιση με ΣΕΛ (20-60%)
•  Παροδικός χαρακτήρας βλαβών
•  2 μορφές: εντοπισμένη και γενικευμένη
•  Στην αποδρομή δεν καταλείπονται ουλές
•  Σημεία κακής πρόγνωσης: συνυπάρχουσα νεφρίτιδα, ΑΥ, αγγειίτιδα, νόσος ΚΝΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ ΟΔΕΛ
•  Εξάνθημα δίκην ηλιακού ερυθήματος (δίκην πεταλούδας )
•  Επίπεδες ή επηρμένες, σαφώς αφοριζόμενες από το υγιές δέρμα, ερυθημα-

τώδεις και λεπιδώδεις κηλίδες και βλατίδες
•  Συμμετρική κατανομή στα ζυγωματικά και στη ράχη της ρινός 

Δερματικός 
ερυθηματώδης 

λύκος
ΠΑνΑΓΙΩΤηΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ
Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών

Ανοσοδερματολογικό Εργαστήριο

ΕΛΕΟνΩΡΑ Β. ΓΑΤΣΙΟΥ, νΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΟΥνΤΟΣ
Ειδικευόμενοι Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

 
                 

  
   

   
 

 

 
                 

  
   

   
 

 

 
                 

  
   

   
 

 

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το BRIVIR® και η 5-fluorouracil συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης ή των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, flox-
uridine και tegafur) ή προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-fluoropyrimidines π.χ. flucytosine δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και
πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-fluoropyrimidine. Ως μια επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται
η δραστικότητα του ενζύμου DPD (διϋδροπυριμιδίνης αφυδρογονάσης) πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-fluoropyrimidine σε ασθενείς που προσφάτως
έπαιρναν BRIVIR®.

Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στη Menarini Hellas.
ΜΕNARINI HELLAS A.E.
Aν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8316111 - 3, Fax: 210 8317 343, e - mail: menarini@otenet.gr
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Βιβλιογραφία: 1. Smpc Brivir®.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 125mg brivudin. Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη. Κάθε
δισκίο περιέχει 37mg μονοϋδρική λακτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1 4.3. Αντενδείξεις: Το BRIVIR δεν
πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο
6.1. Ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία: Η χρήση του BRIVIR  αντενδείκνυται σε ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ειδικά
εάν λαμβάνουν 5-fluorouracil (5-FU), συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης, των προφαρμάκων τα οποία μεταβο-
λίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine, tegafur) και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών
ή άλλων 5-fluoropyrimidines (βλέπε επίσης παρ. 4.4.και 4.5). Ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη: Η χρήση του
Brivirαντεδείκνυται σε ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη επειδή αυτή είναι προ-φάρμακο της 5-fluorouracil(5-FU).
Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια: Η χρήση του BRIVIR αντεδείκνυται σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική
χημειοθεραπεία, άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή. Παιδιά: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τουBRIVIR σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί
και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η χρήση του. Κύηση και γαλουχία: Το BRIVIR αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γα-
λουχίας (βλέπε επίσης παρ. 4.6.). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η brivudin χορηγήθηκε σε περισσότερους από 3900 ασθενείς σε κλινικές
μελέτες. Η πιο σοβαρή αντίδραση, που σπανίως συμβαίνει, ήταν η ηπατίτιδα. Επίσης, αυτή η αντίδραση έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια
ερευνών μετά την κυκλοφορία. Η μόνη συχνή  ανεπιθύμητη  αντίδρασηήταν η ναυτία (2,1%).  Οι επόμενες συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
(ασυνήθιστες και σπάνιες) ήταν εκείνες που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα και τις ψυχιατρικές διαταραχές SOCs.Eίναι επίσης φανερό
από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία ότι η brivudin επιδρά στο ΚΝΣ. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού ήταν οι αν-
τίστοιχες κατά τη διάρκεια της κλινικής χρήσης του προϊόντος, όπως είναι φανερό και από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία. Η συ-
χνότητα και το είδος των  ανεπιθυμήτων  αντιδράσεων συμφωνούν σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα αντιϊκά νουκλεοζίδια της ιδίας
κατηγορίας. Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της brivud-
inανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά  φθίνουσα σειρά συχνότητας. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Όχι
συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Ακοκκιοκυτταραιμία, ηωσινοφιλία, αναιμία, λεμφοκυττάρωση, μονοκυττάρωση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000): Θρομβοπενία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Aλλεργικές/αντιδράσεις υπε-
ρευαισθησίας (περιφερικό οίδημα και οίδημα της γλώσσας, χειλιών, βλεφάρων, λάρυγγα και προσώπου, κνησμός, εξάνθημα, αυξημένη
εφίδρωση, βήχας, δύσπνοια, βρογχόσπασμος). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100):
Aνορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Αϋπνία, αγχώδη διαταραχή. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000):
Παραισθήσεις, συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Kεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος,
υπνηλία, παραισθησία. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Δυσγευσία, τρόμος. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα δια-
θέσιμα δεδομένα): Διαταραχή ισορροπίας. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Πόνος στο αυτί.
Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Υπέρταση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Υπόταση. Μη γνωστές (δεν
μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Αγγειϊτιδα.  Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές (≥1/100 έως <1/10):
Ναυτία. Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Δυσπεψία, έμμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, τυμπανισμό, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του
ήπατος και των χοληφόρων: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Λιπώδες ήπαρ, αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000): Hπατίτιδα, αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα): Εξάνθημα σταθερής έκθυσης, απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Steven’s Johnson. Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Οστικά άλγη. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Εξασθένηση, κόπωση, γριππώδης συνδρομή (αίσθημα κακουχίας, πυρετός, πόνος,ρίγη).

•  Νόσος του συνδετικού ιστού με ευρύ φάσμα εκδηλώσεων 
από δερματική προσβολή έως πολλαπλές συστηματικές 
εκδηλώσεις (ΣΕΛ)

• Κυρίως σε:
- Γυναίκες
- 16-55 ετών
- Αφροαμερικανούς, Ασιάτες
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•  Οι ρινοπαρειακές πτυχές παραμένουν ανέπαφες
•  Επιδεινώνεται με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
•  Συχνή η συνύπαρξη εξελκώσεων στοματικού βλεννογόνου, ευρυ-

αγγειών, ονυχοδυστροφίας και αλωπεκίας

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΟΔΕΛ
•  Ερυθηματοβλατιδώδεις βλάβες με λεπτά λέπια στις φωτοεκτεθειμέ-

νες περιοχές (πρόσωπο, εκτατικές επιφάνειες άνω άκρων και ραχι-
αία επιφάνεια άκρων χειρών)

•  Συχνά αναφέρεται ερύθημα και οίδημα των άκρων χειρών, ιδίως ρα-
χιαίας επιφάνειας των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων, με ελεύθερες 
τις μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις

•  Σπάνια βλάβες τύπου πολύμορφου ερυθήματος ή τοξικής επιδερ-
μικής νεκρόλυσης

•  Συχνά συνυπάρχουν επιφανειακές εξελκώσεις του ρινικού και στο-
ματικού βλεννογόνου, επώδυνες ή ανώδυνες 

•  Συχνή η διάχυτη λέπτυνση των τριχών (lupus hair)
•  Οι δερματικές αλλοιώσεις υποστρέφουν καταλείποντας μεταφλεγ-

μονώδεις δυσχρωμίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι ατρο-
φικές ουλές

•  Συμμετρική κατανομή στα ζυγωματικά και στη ράχη της ρινός 

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΔΕΛ
•  Μη ειδικά και λιγότερο εντυπωσιακά ευρήματα
•  Επιδερμίδα και ανώτερο χόριο

- ατροφία επιδερμίδας και ιδιαίτερα ακανθωτής στιβάδας 
- διάταση αγγείων 
- οίδημα ανώτερου χορίου 
-  ήπιας βαρύτητας περιαγγειακές διηθήσεις λεμφοκυττάρων και ιστι-

οκυττάρων 
- εστιακή υδρωπική εκφύλιση βασικής στιβάδας
- ινιδοειδείς εναποθέσεις στον κολλαγόνο ιστό του χορίου

• Σε σοβαρές μορφές επιδερμιδική νέκρωση

Περιαγγειακή  Κενοτοπιώδης εκφύλιση κυττάρων 
κυτταρική διήθηση βασικής στιβάδας

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΕΛ
•  Σμηγματορροική δερματίτιδα
• Ροδόχρους νόσος
• Αμυοπαθητική δερματομυοσίτιδα

• Φαρμακευτικό εξάνθημα
• Ηλιακό έγκαυμα
• Ατοπική δερματίτιδα
• Δερματίτιδα εξ επαφής
• Φωτοδερματίτιδα 

ΥΠΟΞΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ
•  Σχετικά καλοήθης νόσος ενδιάμεσης σοβαρότητας μεταξύ ΟΔΕΛ 

και ΧΔΕΛ
• Έντονη φωτοευαισθησία
• Η UV, το κάπνισμα, φάρμακα και stress αποτελούν επιβαρυντικούς 
παράγοντες
• Δύο τύποι εξανθήματος:

-  Δακτυλιοειδής τύπος: δακτυλιοειδείς βλάβες, με έντονη ερυθρότη-
τα -επηρμένα όρια- ελαφρά απολέπιση και υποστροφή στο κέντρο

-  Ψωριασιόμοφος τύπος: Βλατιδολεπιδώδεις αλλοιώσεις, σαφώς 
αφοριζόμενες με ελαφρά απολέπιση που εξελίσσονται σε συρρέ-
ουσες πλάκες ωοειδούς, πολυκυκλικού ή τοξοειδούς σχήματος

•  Χαρακτηριστική εντόπιση του εξανθήματος στις ηλιοεκτεθειμένες πε-
ριοχές

•  Οι βλάβες μπορεί να συνοδεύονται από ήπιο αίσθημα κνησμού ή να 
διαδράμουν ασυμπτωματικά

•  Το τριχωτό κεφαλής και περιοχές κάτωθεν της οσφύος συνήθως πα-
ραμένουν ανέπαφες

•  Κατά την υποστροφή των βλαβών ΔΕΝ καταλείπονται ουλές ή δυ-
σχρωμίες τύπου λεύκης

•  Το 15% των ασθενών θα αναπτύξουν ΣΕΛ (νεφρίτιδα, αγγειίτιδα, νό-
σο του ΚΝΣ)
-  Παράγοντες κινδύνου εξέλιξης σε ΣΕΛ: βλατιδολεπιδώδεις βλάβες, 

αναιμία, λευκοπενία, ψευδώς θετικές οροαντιδράσεις για σύφιλη, 
επίμονα υψηλοί τίτλοι ΑΝΑ, υψηλή ΤΚΕ, lupus band test

Ψωριασιόμορφος τύπος  Δακτυλιοειδής τύπος 

Ψωριασιόμορφος τύπος  Ψωριασιόμορφος τύπος 

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΥΔΕΛ
Ιστοπαθολογικά κριτήρια κατά Magro και συν.:
•  λεμφοκυτταρική εξωκυττάρωση και δυσκεράτωση της ακανθωτής 

στιβάδας της επιδερμίδας
•  έντονη ατροφία επιδερμίδας
•  ελάχιστα ή απόντα θυλακικά βύσματα ή πάχυνση της ζώνης της βα-

σικής μεμβράνης της επιδερμίδας
•  διηθήσεις μονοπύρηνων, ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, εντοπισμένες 

στα ανώτερα στρώματα του χορίου
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΟΞΕΩΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛ

• Αμυοπαθητική δερματομυοσίτιδα • Σπογγοειδής μυκητί αση
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα • Νομισματοειδές έκζεμα
• Πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα •  Δακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύ-

θημα

• Ομαλός λειχήνας • Έρπον γυροειδές ερύθημα
• Ψωρίαση κατά πλάκας • Πολύμορφο ερύθημα
• Δερματοφυτία • Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
•  Σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο σε νεογνά μητέρων θετικών για IgG 

αυτοαντισώματα που διέρχονται τον πλακούντα και εισέρχονται στην 
κυκλοφορία του νεογνού

•  Αυτοαντισώματα έναντι Ro/SSA, La/SSB και λιγότερο έναντι U1RNP 
(καλύτερη πρόγνωση - δέρμα, όχι καρδιά)

•  Από 1-2% των θετικών γι’ αυτά τα αυτό-ab μητέρων γεννιέται νεογνό 
με ΕΛ (οι περισσότερες ασυμπτωματικές κατά τον τοκετό)

•  Κίνδυνος 25% σε επόμενη κύηση σε μητέρα με αντι Ro/SSA
•  Η δραστηριότητα της νόσου υφίεται ως τον 8ο μήνα
•  Κλινική εικόνα: 

- καρδιακή νόσος (πλήρης και μόνιμος καρδιακός αποκλεισμός) 
- αιματολογικές δυσκρασίες 
- ηπατοχολική νόσος 
- δερματικές εκδηλώσεις

•  Εξάνθημα: βλάβες δακτυλιοειδείς, πολυκυκλικές, σαφώς αφοριζό-
μενες, ψωριασιόμορφες ή κνιδωτικές σε φωτοεκτεθειμένες περιοχές
- οφθαλμοί τύπου ρακούν ή κουκουβάγιας
- στα 2/3 εμφανείς από την γέννηση ή τις πρώτες εβδομάδες

•  Πώς γίνεται η παρακολούθηση εγκύου με υποκείμενο αυτοάνοσο 
νόσημα;
-  υπερηχοκαρδιογράφημα εμβρύου από την 16η εβδομάδα, ανά 

2 εβδομάδες
•  Σε εγκύους με ΣΕΛ και αυτοαντισώματα έναντι Ro/SSA από την 10η 

εβδομάδα χορηγούμε κορτικοστεροειδή (κατά προτίμηση δεξαμεθα-
ζόνη και βηταμεθαζόνη) για πρόληψη καρδιακής προσβολής, ύδρω-
πα, ασκίτη και πλευριτικής συλλογής
-  επίσης μπορεί να χορηγηθεί αζαθειοπρίνη, να γίνει πλασμαφαίρε-

ση την 18η εβδομάδα ή δοκιμαστικά ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη
-  επί καρδιακής προσβολής διγοξίνη και συμπαθητικομιμητικά in 

utero, βηματοδότης στο νεογνό 
- Εξάνθημα: τοπικά κορτικοστεροειδή, απόφυγή UV

•  Διαφορική διάγνωση: συγγενής ερυθρά, συγγενής σύφιλη, σύνδρο-
μο Bloom, σύνδρομο Rothmud-Thomson

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ 
ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
•  Αυτοάνοση διαταραχή εντός μηνών ή ετών μετά τη συνεχιζόμενη 

λήψη φαρμάκου και ύφεση σε ημέρες ή μήνες από τη διακοπή του
• Ιδιοσυγκρασιακή διαταραχή - αθροιστική δόση φαρμάκων

• >80 φάρμακα και μεταβολίτες ενοχοποιούνται
• 10% ΣΕΛ αποδίδεται σε φάρμακα
• Άνδρες: γυναίκες = 1:1, ηλικία 50-70
•  Θετικά αντι-Ro, αντι-La, ANA (πιθανώς θετικά και μετά την κλινική 

βελτίωση)
•  Κλινική εικόνα: οξεία ή υποξεία εμφάνιση σε 1-2 μήνες έως και έτη 

από το φάρμακο
- εκδηλώσεις που θυμίζουν ΣΕΛ, ΥΔΕΛ, ΧΔΕΛ
- 80% αρθραλγίες, ίσως και μοναδική εκδήλωση
- Επίσης, μυαλγίες, εξάνθημα, πλευρίτιδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΣΦΕΛ
•  1η ομάδα: περιλαμβάνει φάρμακα όπου υπάρχουν μελέτες πλήρως 

τεκμηριωμένες πχ υδραλαζίνη, προκαιναμίδη, ισονιαζίδη, μεθυλντό-
πα, χλωροπρομαζίνη, κινιδίνη, μινοκυκλινη

•  2η ομάδα: περιλαμβάνει φάρμακα που ίσως προκαλούν ΣΦΕΛ πχ σουλ-
φασαλαζίνη, αντιεπιληπτικά, αντιθυρεοειδικά, στατίνες, πενικιλλαμίνη, 
β-αναστολείς, υδροχλωροθειαζίδη, ιντερφερόνη και φλουορακίλη

•  3η ομάδα: περιλαμβάνει φάρμακα που θεωρούνται υπεύθυνα για 
ΣΦΕΛ χωρίς όμως να συνοδεύονται από πλήρως τεκμηριωμένες με-
λέτες πχ άλατα χρυσού, πενικιλλίνες, οιστρογόνα, αντισυλληπτικά, 
λίθιο και καπτοπρίλη

•  4η ομάδα: περιλαμβάνει φάρμακα που πρόσφατα έχουν συσχετι-
στεί με ΣΦΕΛ πχ ιντερλευκίνη-2, κλοζαπίνη, βιολογικοί παράγοντες 
(αντι -TNF,etanercept, infliximab)

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
• Χρόνιος δερματικός ερυθηματώδης λύκος
Ι. Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος

α) Εντοπισμένος, β) Διάσπαρτος
ΙΙ. Υπερτροφικός/ Μυρμηκιώδης Ε.Λ.
ΙΙΙ. Ευρυαγγειακός Ε.Λ.
ΙV. Εν τω βαθει/ Υποδερματικός Ε.Λ.
V. Χειμετλοειδής Ε.Λ.
• Διαλείπων Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος

α) Επηρμένος ερυθηματώδης λύκος
• Πομφολυγώδης Ερυθηματώδης Λύκος

α) Με ειδικές για τον Ερυθηματώδη Λύκο βλάβες
β) Με μη ειδικές για τον Ερυθηματώδη Λύκο βλάβες

ΧΡΟΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
•  Συχνότερη μορφή του χρόνιου δερματικού ερυθηματώδους λύκου
• Ηλικία: 20-45 ετών
• Φύλο: Γυναίκες > Άνδρες
• Κλινική Εικόνα: 

-  Επίπεδες ή επηρμένες ερυθηματώδεις ή διηθημένες πλάκες, σα-
φώς αφοριζόμενες, καλυπτόμενες από λέπι

-  Λέπια με κεράτινες άκανθες στην κάτω επιφάνεια  διείσδυση 
στον τριχικό θύλακα “the carpet-tack sign”  δημιουργία κερά-
τινων βυσμάτων, διατεταμένα θυλακικά στόμια, τρίχες που αποπί-
πτουν, δημιουργία ουλωτικής αλωπεκίας

-  Οι βλάβες αρχικά ερυθηματώδεις και υπερμελαγχρωματικές, εν συ-
νεχεία υπερμελαγχρωματική περιφέρεια με κεντρική ουλοποίηση, 
υπομελάγχρωση και μερικές φορές με τύπου λευκής μελάγχρωσης

ΧΡΟΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ
•  Εντόπιση: Τριχωτό κεφαλής, ραχιαία επιφάνεια ρινός, παρειές, κά-

τω χείλος, ώτα
•  Στο τριχωτό κεφαλής: Ερυθηματώδεις κηλίδες ή πλάκες  εξέλιξη 

σε λευκές, εμβυθισμένες, ουλοποιητικές, αποψιλωτικές πλάκες (λό-
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γω καταστοφής του τριχικού θύλακα)
• Στους θύλακες των τριχών: 

- Περιθυλακικό ερύθημα 
- Η απόσπαση τριχών γίνεται με ευκολία

1) Σημείο ενεργού νόσου
2) Παρακολούθηση απάντησης στη θεραπεία

•  Βλάβες χειλέων: Γκριζωπές ή ερυθηματώδεις και υπερκερατωσικές. 
Μπορεί όμως διαβρωμένες και να περιβάλλονται από μία ερυθρή, 
φλεγμονώδη ζώνη

•  Μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε περιοχή του σώματος
• Αποκλειστικά σχεδόν σε γυναίκες (κυρίως καπνίστριες)
• Ασθενείς με βλάβες μόνο Δ.Ε.Λ. μπορεί να υποφέρουν από αρθραλγίες
• Μόνο 5-15% πιθανότητα ανάπτυξης ΣΕΛ
•  Σπάνια ανάπτυξη SCC, σε βλάβες χρόνιου δισκοειδούς ερυθηματώ-

δους λύκου, με κακή πρόγνωση 

ΧΡΟΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
• Ιστολογική Εικόνα:

- Προσβολή επιδερμίδας, ανώτερο - κατώτερο χόριο, τριχικοί θύλακοι
- Αποδόμηση κυττάρων βασικής στιβάδας
-  Κενοτοπιώδη ή υδρωπική εκφύλιση κυττάρων επιδερμοχοριακής 

συμβολής
- Σε παλαιές βλάβες: 

-  Πάχυνση ζώνης της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας, ακάν-
θωση και έντονη υπερκεράτωση

-  Κολλοειδή σωμάτια του Civatte στη βασική μεμβράνη της επι-
δερμίδας και ανώτερο χόριο

Περιθυλακική 
Λεμφοκυτταρική 

διήθηση
Υδρωπική εκφ.

Κεράτινο βύσμα
Υδρωπική εκφύλιση

Πάχυνση ζώνης 
της βασικής μεμβρά-
νης της επιδερμίδας

• Διαφορική Διάγνωση:
- Ακτινική Υπερκεράτωση
- Ομαλός Λειχήνας
- Πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα
- Επιπολή μυκητίαση
- Σμηγματορροϊκή δερματίτις
- Λεμφοκυτταρική διήθηση Jessner
- Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
- Επιφανειακό BCC
- Σαρκοείδωση
- Δερματικό Λέμφωμα
- Κοινός Λύκος

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΣ/ΜΥΡΜΗΚΙΩΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ 
ΛΥΚΟΣ
• Σπάνια μορφή 

• Κλινική εικόνα: 
-  Ερυθρές, διηθημένες πλάκες, 

καλυπτόμενες από παχύ λέπι 
ή η υπερκεράτωση βρίσκεται 
στην επιφάνεια των δισκοειδών 
βλαβών

-  Χαρακτηριστική η έντονη υπερκε-
ράτωση, ενώ συγχρόνως υπάρ-
χουν βλάβες δισκοειδούς ερυθη-
ματώδους λύκου

• Εντόπιση: 
-  Εκτατικές επιφάνειες άκρων, πρόσωπο, άνω τμήμα ράχης και κορ-

μού
•  Ιδιαίτερα ανθεκτικός στη θεραπεία

• Ιστολογική εικόνα:
-  Υδρωπική εκφύλιση και πάχυνση της ζώνης της βασικής μεμβρά-

νης της επιδερμίδας
-  Λεμφοκυτταρική φλεγμονώδης διήθηση (περιθυλακική, γύρω από 

τα εξαρτήματα και τα αγγεία του χορίου)
-  Εντονότερος βαθμός υπερκεράτωσης, ακάνθωσης της επιδερμί-

δας και δυσκερατωσικών κυττάρων σε σχέση με το δισκοειδή Ε.Λ.
• Διαφορική Διάγνωση: 

-  Υπετροφικός Ομαλός 
Λειχήνας

-  Κερατοακάνθωμα
-  SCC
-  Κοινή ψωρίαση κατά 

πλακάς
-  Οζώδης κνήφη

ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
• Σπάνια μορφή
• Κλινική Εικόνα: 

-  Πλάκες ιώδους χροιάς ή με τηλεγγειεκτασίες, χαρακτηριστικό κλι-
νικό σημείο η δικτυωτή ευρυαγγεία

-  Ταυτόχρονη εμφάνιση με άλλες κλινικές μορφές Χ.Δ.Ε.Λ.
• Εντόπιση:

-  Πρόσωπο, ώτα, λαιμός, στήθος, ραχιαία επιφάνεια άκρας χείρας, 
πρόσθια επιφάνεια γονάτων, πτέρνες, πλάγια επιφάνεια άκρου πο-
δός, αχίλλειος τένοντας

-  Σπάνια συνυπάρχει συστηματική νόσος

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ/ΥΠΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ 
ΛΥΚΟΣ
• Σπάνια εκδήλωση Χ.Δ.Ε.Λ.
• Αναφέρεται και ως νόσος των Kaposi-Irgang
• Κλινική Εικόνα: 

-  Επώδυνες, υποδόριες, δερματικές πλάκες ή οζίδια, διαφόρου με-
γέθους, με ή χωρίς ορατές δερματικές βλάβες. Κατά την αποδρομή 

Cicabio SPF
 50+

ΑΝΑΠΛΑΘΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΚΥΡΙΑ ENEΡΓΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- Επαναφέρει:  Resveratrol/Centella 
Asiatica

- Καταπραϋνει: Antalgicine® agent

- Καθαρίζει:  Αντιβακτηριακοί παράγοντες: 
χαλκός, ψευδάργυρος 

+ Υαλουρονικό Οξύ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

SPF 50+ / UVA 31

Διάφανο κατά την εφαρμογή, 
απορροφάται γρήγορα,  

χαρίζει άνεση στο δέρμα

Χωρίς νανοσωματίδια
Χωρίς οκτοκρυλένιο

NEA ΔΡΑΣΗ  

2 σε 1

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ BIODERMA

Cicabio SPF 50+

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
+

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ UV
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗΣ=

+

+

-  2 καθημερινές εφαρμογές μέχρι την πλήρη 
ανάπλαση 

-  Σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο, 
εφαρμόστε ξανά κάθε 2 ώρες

* Για παιδιά κάτω των 36 μηνών συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

2-ΣΕ-1 ΦΟΡΜΟΥΛΑ  
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Τηλ.: 210 6604 300 | www.pharmathen.com

ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΟΦΈΊΛΟΝΤΑΊ ΣΤΊΣ ΑΚΤΊΝΈΣ UV
38%
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το δέρμα προσκολλάται στα οζίδια, έλκεται προς τα έσω και εμβυ-
θίζεται προκαλώντας σωματικές παραμορφώσεις

• Εντόπιση: 
-  Σε σημεία με έντονη λιπώδη διήθηση ( γλουτοί, άνω- κάτω άκρα, 

ράχη, κορμό, μαστούς, πρόσωπο -ιδίως στην περιοχή των παρωτίδων
• Σε ποσοστό 2-10% συνύπαρξη ΣΕΛ
•  Σε ποσοστό 70% συνύπαρξη ή μελλοντική εμφάνιση βλαβών Δι-

σκοειδούς Ε.Λ.

• Ιστολογική εικόνα:
- Απουσία προσβολής επιδερμίδας και χορίου
- Αλλοιώσεις μόνο στον υποδόριο ιστό
-  Λοβιώδης λεφοκυτταρική διήθηση (με περιαγγειακή πλασματο-

κυτταρική και ιστιοκυτταρική διήθηση στο εν τω βάθει χόριο και 
υποδόριο ιστό)

- Υαλοειδής νέκρωση λίπους
- Ινιδοειδή εκφύλιση κολλαγόνου
- Εναποθέσεις βλεννίνης στο δικτυωτό χόριο και υποδόριο ιστό

Λοβιώδης 
λεμφοκυτταρική 

διήθηση

Υαλοειδής 
νέκρωση 

λίπους

• Διαφορική διάγνωση:
- Λοβιακή ιδιοπαθή υποδερματίτις
- Παγκρεατική υποδερματίτις
- Υποδερματίτις λόγω ανεπάρκεια α1 αντιθρυψίνης

ΧΕΙΜΕΤΛΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
• Πρώτη περιγραφή από τον Hutchinson το 1888
• Κλινική Εικόνα: 

-  Συμμετρικές, κνησμώδεις ή επώδυνες, ερυθηματώδεις ή κυανές 
βλατίδες, πλάκες ή οζίδια, με κεράτινα βύσματα στην επιφάνειά 
τους. Πιθανότητα εξέλκωσης βλαβών

-  Οι βλάβες όταν εντοπίζονται στο ακρορρίνιο, μπορεί να διεισδύ-
σουν ως το ρινικό οστό, με αποτέλεσμα καταστροφή της γέφυρας 
της μύτης

• Εμφάνιση ή επιδείνωση τις κρύες και υγρές περιόδους
• Εντόπιση: 

- Ακρορρίνιο
- Δάχτυλα
- Λοβία ώτων 

- Αγκώνες
- Γόνατα
- Πτέρνες

Κριτήρια Διάγνωσης 
Χειμετλοειδούς Ερυθηματώδους Λύκου:

μείζονα ελάσσονα

α)  Δερματικές βλάβες που πυροδο-
τούνται ή επιδεινώνονται από το 
κρύο και την υγρασία, με εντόπι-
ση άκρα, ρίνα, ώτα

α)  Σύγχρονη παρουσία βλαβών ΣΕΛ 
ή Χ.Δ.Ε.Λ.

β)  Ιστοπαθολογικά ευρήματα ή 
Α-ΑΝΦ συμβατά με ερυθηματώ-
δη λύκο

β)  Απάντηση στη θεραπεία για Δερ-
ματικό Ερυθηματώδη Λύκο

γ)  Απουσία κρυοσφαιρινών, ψυχρο-
συγκολλητινών ή αντιφωσφολιπι-
δικών αντισωμάτων

Παρουσία δύο μειζόνων κριτηρίων και ενός τουλάχιστον ελάσσονος

• Παθογένεια: 
-  Άγνωστη. Ίσως συσχέτιση με μικροαγγειακές βλάβες δευτεροπα-

θώς, στο κρύο, την υγρασία και με την υπεργλοιότητα σε έδαφος 
ανοσολογικής διαταραχής

• Ιστολογική εικόνα:
-  Κενοτοποιώδη διάμεση δερματίτιδα
-  Υδρωπική εκφύλιση βασικής στιβάδας επιδερμίδος
-  Οίδημα χορίου
-  Αγγειοδιαστολή
-  Επιφανειακές και εν τω βάθει διηθήσεις από Τ-λεμφοκύτταρα, μα-

κροφάγα, Β-λεμφοκύττρα
-  Εύρεση σωματίων του Civatte στα κατώτερα στρώματα της επιδερ-

μίδας ή του χορίου

ΔΙΑΛΕΙΠΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ 
εΠηρμεΝός ερυθηματώΔης λυκός
•  Πρωτοπεριγράφηκε απο τον Hoffman το 1909 και το 1987 κατατά-

χθηκε ο επηρμένος ΕΛ σαν ποικιλία του ΧΔΕΛ
•  Άνδρες > Γυναίκες
•  Ηλικία: 40-50 ετών
•  Κλινική εικόνα: 

-  Μεμονωμένες ή πολλαπλές, οιδηματώδεις και επηρμένες κνιδω-
τικού τύπου πλάκες

•  Σχήμα: Πολυκυκλικές ή πολυγωνικές
•  Χροιά: Ιώδη ή ερυθρή με λεία επιφάνεια(λόγω συσσώρευσης βλεν-

νίνης)
•  Εντόπιση: Ηλιοεκτειθέμενες περιοχές (πρόσωπο, τράχηλος, ώμοι, 

εκτατικές επιφάνειες άκρων)
•  Δοκιμασία φωτοπρόκλησης: Θετική (Αναπαραγωγή βλαβών μετά 

απο έκθεση σε UVA ή/και UVB)
•  Χαρακτηριστικό: Απουσία θυλακικών βυσμάτων και λεπίων
•  Ιστολογική ομοιότητα με λεμφ. διήθηση Jessner και το πολύμορφο 

εκ φωτός εξάνθημα
•  Ιστολογική εικόνα:  
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-  Εναποθέσεις βλεννίνης στο διά-
μεσο ιστό

- Οίδημα θηλώδους χορίου
- Δεν συμμετέχει η επιδερμίδα
-  Περιαγγειακή και περιεξαρτηματι-

κή λεμφοκυτταρική διήθηση
-  ΑΠΟΥΣΙΑ υδρωπικής εκφύλισης 

και πάχυνσης της ζώνης της βα-
σικής μεμβράνης της επιδερμί-
δας, ατροφίας και θυλακικών βυ-
σμάτων

• Συνοδεύεται:  
- ΑΝΑ (+) 10-30%
- Anti-Ro/SSA ΘΕΤΙΚΑ 5-10%
- Anti-La/SSB

• Διαφορική Διάγνωση: 
- Λεμφοκυτταρική διήθηση Jessner
- Πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα (PMLE)
- Βλατιδοζώδες βλεννίνωση

• Δεν καταλείπεται ουλή ή ατροφία κατά την αποδρομή

ΧΡΟΝΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ 
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
•  Σπάνια μορφή ΧΔΕΛ
• Απαντά στη χορήγηση δαψόνης
•  Οι φυσαλιδοπομφολυγωδεις βλάβες μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

αντίδραση υπερευαισθησίας στη χορηγούμενη για τον ΕΛ αγωγή
•  Εντόπιση: άνω περιοχή κορμού, υπερκλείδια χώρα, πρόσωπο, βλε-

νογόννοι
• Ιστολογική εικόνα: 

-  Αποτέλεσμα της επέκτασης της 
υδρωπικής εκφύλισης της ζώνης 
της βασικής μεμβράνης

-  Οίδημα
-  Σχηματισμός αποστημάτων ή 

φυσαλίδων ιδίως στο χόριο
-  Περιαγγειακές λεμφοκυτταρι-

κές διηθήσεις
-  Εναποθέσεις βλεννίνης
-  Διηθήσεις απο μονοπύρινα ή πολυμορφοπύρινα ουδετερόφυλα 

στην επιδερμοχοριακή ένωση

• Ταξινομείται κατά Shontheimer σε:
Πομφολυγώδης ΕΛ με ειδικές πομφολυγώδεις βλάβες
Πομφολυγώδης ΕΛ με μη-ειδικές πομφολυγώδεις βλάβες

i)Πομφολ. ΕΛ με ειδικές πομφολυ-
γώδεις βλάβες

ii)Πομφολ. με μη-ειδικές πομφολυ-
γώδεις βλάβες

Αποδίδονται σε υδρωπική εκφύλι-
ση της επιδερμίδας της βασικής στι-
βάδας σαν αποτέλεσμα της διαμεσης 
δερματίτιδας.

Αποδίδονται στην παρουσία αντισω-
μάτων. Δεν σχετίζονται με επέκταση 
της διάμεσης δερματίτιδας.

1. Βλάβες τύπου ΤΕΝ σε έδαφος ΟΔΕΛ
2. Βλάβες τύπου ΤΕΝ σε έδαφος ΥΔΕΛ
3. Βλάβες τυπου ΤΕΝ σε έδαφος ΣΕΛ
4.  Φυσαλιδοπομφολυγώδης δακτυ-

λιοειδής ΥΔΕΛ
5.  Φυσαλιδοπομφολυγώδης δακτυ-

λιοειδής ΧΔΕΛ

1.  Φυσαλιδοπομφολιγώδης ΕΛ με 
βλάβες τύπου ερπητοειδούς δερ-
ματίτιδος

2.  Φυσαλιδοπομφολιγώδης ΕΛ με 
βλάβες τύπου επίκτητης πομφο-
λυγώδους επιδερμόλυσης

3.  Φυσαλιδοπομφολιγώδης ΕΛ με 
βλάβες τύπου πομφολυγώδους 
πεμφιγοειδούς

ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΛ 
•  ΔΕΝ επιβεβαιώνουν τη διάγνωση, η παρουσία τους όμως συχνά συ-

σχετίζεται με εμφάνιση ΣΕΛ
- Ευρήματα αγγειίτιδας 
- Κνιδωτική αγγειίτιδα
- Δικτυωτή πελίδνωση 
- Φαινόμενο Raynaud
- Σκληροδερματικές αλλοιώσεις άκρων χειρών 
- Περιονύχιες τηλαγγειεκτασίες
- Υποδόρια οζίδια 
- Λευκή ατροφία 
- Φωτοευαισθησία 
- Εξελκώσεις στοματικού βλεννογόνου
- Μεταστατικές υποδόριες ασβεστώσεις 
- Παλαμιαίο ερύθημα 
- Ερυθρομελαλγία 
- Τρίχες ξηρές, λεπτές, ακατάστατες και εύθραυστες (Lupus Hair )
- Αλωπεκία, διάχυτη και παροδική 
- Πομφολυγώδεις βλάβες 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
•  Ιστολογική εξέταση
• Άμεσος ανοσοφθορισμός
• Ανοσολογικός έλεγχος

Α-ΑΝΦ ΣΤΟΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ 
•  Οξύς Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος:

- Εναποθέσεις IgE ή/και IgΜ, IgA και C3 στην επιδερμοχοριακή συμβολή
• Υποξύς Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος:

-  Εναποθέσεις IgΜ, IgG ή/και IgA και συστατικά του συμπληρώμα-
τος, οργανωμένες σε κοκκώδεις δεσμίδες στην επιδερμίδα και λι-
γότερο στη χοριοεπιδερμιδική συμβολή. Οι εναποθέσεις αυτές εί-
ναι anti-Ro/SSA αντισώματα, τα οποία καθηλώνονται και μπορεί να 
έχουν την όψη δίκην «σωματιδίων σκόνης». Η απουσία δεν απο-
κλείει τη νόσο

• Δισκοειδής:
-  Πυκνές, κοκκώδεις, νηματοειδείς ή μυξοειδείς, συνεχείς εναποθέ-

σεις ανοσοσφαρινών (IgG, IgM, IgA) και συστατικά συμπληρώμα-
τος στην επιδερμοχοριακή συμβολή
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-  Σε ενεργείς βλάβες τουλάχιστον έξι εβδομάδες
- Εφόσον ο ασθενής δεν έχει λάβει πρόσφατα κορτικοστεροειδή

-  Δεν ανευρίσκονται σε μη προσβεβλημένες περιοχές σε ασθενείς με ΔΕΛ
- Στον ΣΕΛ  ανευρίσκονται τόσο σε υγιές όσο και σε περιοχές με 
δερματικές αλλοιώσεις

• Υπερτροφικός:
- Ανάλογα του Δισκοειδούς Ερυθηματώδους Λύκου

• Επηρμένος:
-  Σε χρόνιες βλάβες  Εναποθέσεις IgG και IgM ανοσοσφαιρινών 

κατά μήκος της ζώνης της ΒΜ της επιδερμίδας

Α-ΑΝΦ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ 
•  Εν τω βάθει ΕΛ:

-  Εναποθέσεις ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος στα αγγειακά 
τοιχώματα του εν τω βάθει χορίου και υποδορίου ιστού

-  Εναποθέσεις στην επιδερμοχοριακή συμβολή  Αν έχουμε συγ-
χρόνως βλάβες ΔΕΛ ή ΣΕΛ

• Χειμετλοειδής:
-  Ακανόνιστες εναποθέσεις IgG και C3 και σπάνια IgM ή IgA στην 

επιδερμοχοριακή συμβολή
• Πομφολυγώδης:

-  Γραμμοειδείς ή κοκκώδεις εναποθέσεις IgG, IgA  ή/και IgM και συ-
στατικά συμπληρώματος, κατά μήκος της βασικής μεμβράνης της 
επιδερμίδας

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΛΥΚΟΥ 
•  Προσδιορισμός μαζί με τον Α-ΑΝΦ  παρουσία και έκταση εναπο-

θέσεων των ανοσοσφαιρινών και του συμπληρώματος στην επιδερ-
μοχοριακή ένωση, σε μη πάσχον μη ηλιοεκτειθέμενο δέρμα

•  Χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο στον ΣΕΛ και βοηθά στην 
εκτίμηση και τη δραστηριότητα της νόσου

•  Συμβάλλει στη ΔΔ του ΣΕΛ από το Δερματικό Ε.Λ.
- Στον ΣΕΛ  ΘΕΤΙΚΗ στο μη πάσχον δέρμα, μη ηλιοεκτειθέμενο δέρμα 
- Στον ΔΕΛ  ΘΕΤΙΚΗ μόνο στις δερματικές βλάβες

•  Τέλος, μπορεί να είναι θετική και σε άλλες αυτοάνοσες νόσους (δερ-
ματομυοσίτις, πρωτοπαθή χολική κίρρωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα)

• Κλινική χρησιμότητα Δοκιμασίας Λύκου
-  Διαχωρισμός ανάμεσα ΣΕΛ και Δερματικού ΕΛ
-  Διαχωρισμός ΕΛ από άλλες μορφολογικά όμοιες δερματολογικές 

παθήσεις (καλ. Λεμφοκυτ. Διήθηση Jessner, πολύμορφο εκ φωτός 
εξάνθημα, ροδόχρου νόσο, τηλεαγγειεκτασίες προσώπου, Ομα-
λός λειχήν, ψευδοθυλακίτις του Brocq, δερματική αγγειίτιδα κ.α.)

-  Διαχωρισμός ανάμεσα στο ΣΕΛ και άλλων παθήσεων συνδετικού 
ιστού (σκληροδερμία, δερματομυοσίτις, ρευματοειδής αρθρίτιδα)

-  Βοηθάει στη διάγνωση
-  Βοηθάει, πιθανών, στην εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας
•  The skin is from a patient with systemic lupus erythematosus and 

shows IgG deposit at two different places: the first is a band-like 
deposit along the epidermal basement membrane ("lupus band 
test" is positive), the second is within the nuclei of the epidermal 
cells (anti-nuclear antibodies)

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
•  Οι ορολογικές αντιδράσεις επιβεβαιώνουν την κλινική διάγνωση και 

βοηθούν στην ταξινόμηση υποομάδων
•  Τα ΑΝΑs αποτελούν μία ετερογενή ομάδα αυτοαντισωμάτων IgG ή 

IgM, που στρέφονται κατά των δομικών συστατικών του πυρήνα, όπως 
το DNA, οι ιστόνες, το κεντρομερίδιο και οι ριβονουκλοπρωτείνες

•  Ανιχνεύονται στον ορό με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού 
σε υπόστρωμα Hep-2

•  Οι διάφοροι τύποι (patterns) είναι ειδικοί-μη διαγνωστικοί 
•  Έχουν υψηλή ευαισθησία για τον ΣΕΛ (95% ) σε τίτλους >1/160 και 

τον ΧΔΕΛ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Λ. 
ΑΝΤΙΣΩ-
ΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΛ

ANA Αντισώματα έναντι των συστα-
τικών του πυρήνα που ανιχνεύ-
ονται με τη μέθοδο του έμμε-
σου ανοσοφθορισμού

40-60 % ΔΕΛ,10-30% ΕπΕΛ
60-70 % ΥΔΕΛ
96 % ΣΕΛ

DNA
ds- DNA
ss- DNA

Διπλή έλικα DNA
Μονήρης έλικα DNA

ΟΔΕΛ 50-90%,70-80% ΣΕΛ (νε-
φρική προσβολή),5%ΥΔΕΛ
40-60% ΣΕΛ

ΕΝΑ
Sm
Ro/SSA
La/SSB
U1RNP

Ριβονουκλεοπρωτεΐνες 
SmB,Smp
Ριβονουκλεοπρωτεΐνες Ro/SSA
Ριβονουκλεοπρωτεΐνες La/SSB
Ριβοσωμιακή πρωτεΐνη

ΟΔΕΛ 10-30 %, 15-40% ΣΕΛ
ΥΔΕΛ 70-90%, 5-10% ΕπΕΛ
ΥΔΕΛ 70%, 5-10% ΕπΕΛ 100% 
σε μικτή νόσο συνδετικού ιστού-
Υποδηλώνεται νεφρική προσβολή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΔΕΛ Αυξημένη ΤΚΕ (40% )

ΣΕΛ ΤΚΕ, αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία  
Λευκωματουρία 
Υπολευκωματιναιμία, υπεργαμμασφαιριναιμία 
Χαμηλά C3 C4
Ψευδώς θετικές οροαντιδράσεις σύφιλης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΣΕΛ 
Τύπος δερματικου ΕΛ Συσχέτιση με ΣΕΛ

Οξύς δερματικός ΕΛ ++++

Υποξύς δερματικός ΕΛ ++

Χρόνιος δερματικός ΕΛ
Α. δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος

i.Εντοπισμένος δισκοειδής -/+

ii.Διάχυτος δισκοειδής +

iii.Υπερτροφικός δισκοειδής ++

Β. επηρμένος ΕΛ +

Γ. εν τω βάθει ΕΛ +/-

Δ. χειμετλοειδής ΕΛ ++

Πομφολυγώδεις βλάβες ΣΕΛ ++++

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛ
•  Αγνώστου αιτιολογίας αναιμία
• Λευκοπενία
• Ψευδώς θετικές δοκιμασίες για σύφιλη 
• Εμμένοντες υψηλοί τίτλοι ANA (>1/640)
• Αντί- ssDNA
• Υπεργαμμασφαιριναιμία
• ΤΚΕ>50
• Θετικό lupus band test
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Αντιηλιακή προστασία 
• Τοπική θεραπεία
• Συστηματική θεραπεία
• Πειραματικές θεραπείες 

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•  Τοπικά Κορτικοστεροειδή  
• Ενδοβλαβική Χορήγηση Κορτικοστεροειδών
• Τοπικοί Αναστολείς Καλσινευρίνης
• Άλλα τοπικά σκευάσματα:

- Κρέμα Τρετινοΐνης 0,05% (ιδιαίτερα στον υπερτροφικό)
- Γέλη Ταζαροτένης 0,05% 

•  Κρυοθεραπεία (υπετροφικές βλάβες, τηλαγγειεκτασίες), laser (ου-
λωτικές βλάβες, τηλαγγειεκτασίες-κίνδυνος φαινομένου Koebner)

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ 
•  Πλεονεκτήματα: δρουν γρήγορα, ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε υπερ-

τροφικές βλάβες
•  Μειονεκτήματα: αποφυγή στο πρόσωπο λόγω αυξημένου κινδύνου 

ατροφίας, τηλεαγγειεκτασιών, περιστοματικής δερματίτιδας, ακμοει-
δούς εξανθήματος

•  Για αποφυγή ταχυφυλαξίας, περιοδική αλλαγή τύπου κορτικοστεροειδούς 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ 
•  Δεν προκαλούν ατροφία
•  Προτιμούνται στο πρόσωπο
•  Χρήση μέχρι υποχώρησης της βλάβης (σύμφωνα με δημοσιεύσεις και 

εμπειρία του νοσοκομείου μας: 2 φορές/ημέρα για 8-12 εβδομάδες)
•  Προκαλούν αίσθημα καύσου και ερεθισμό στο σημείο εφαρμογής
•  Βελτίωση παρατηρείται μετά από 2 εβδομάδες θεραπείας, με σημα-

ντική αποτελεσματικότητα ιδιαίτερα σε βλάβες προσώπου πρόσφα-
τες (<6 μηνών)

•  Ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με επηρμένο ερυθημα-
τώδη λύκο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•  1ης επιλογής: ανθελονοσιακά
•  2ης επιλογής: μεθοτρεξάτη, ρετινοειδή, δαψόνη, παράγωγα του μυ-

κοφαινολικού οξέος
•  3ης επιλογής: αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, κυκλοσπορίνη, ΙV 

ανοσοσφαιρίνες, κλοφαζιμίνη

1ης επιλογής συστηματική θεραπεία- ανθελονοσιακά 
•  ΘΕΙΙΚΗ ΥΔΡΟΞΥΧΛΩΡΟΚΙΝΗ: 

- 400 mg/ημέρα για 2-3 μήνες  (max 6.5 mg/kg)

- ανταπόκριση σε 2-3 μήνες και μέγιστο αποτέλεσμα σε 6-12 μήνες
- Συντήρηση με 200 mg/ημέρα
-  Χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, αλλά 50% μειωμένη τοξικότη-

τα σε σχέση με την χλωροκίνη 
• ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ:

- 125-250 mg/ημέρα
-  Καλή ανταπόκριση σε 1-2 μήνες και συνέχιση με δόση συντήρη-

σης <250 mg/ημέρα

• Πριν την έναρξη θεραπείας με ανθελονοσιακά:
-  Οφθαλμολογική εξέταση: έλεγχος οπτικής οξύτητας, οπτικών πε-

δίων, χρωμάτων, βυθοσκόπηση (κίνδυνος τοξικής ωχροπάθειας)
- Γενική αίματος, νεφρική και ηπατική λειτουργία
- Μέτρηση επιπέδων G-6PD (κίνδυνος αιμόλυσης)

• Οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε 6-12 μήνες
• Εργαστηριακός έλεγχος σε 4 εβδομάδες και στη συνέχεια περιοδικά
• Το κάπνισμα μειώνει τη δράση των ανθελονοσιακών 

2ης επιλογής συστηματικές θεραπείες 
•  Ρετινοειδή:

-  Συνθετικά ανάλογα βιταμίνης  Α
-  Ασιτρετίνη 25 mg/ημέρα, ισοτρετινοΐνη 40-50 mg/ημέρα
-  Ετρετινάτη-ασιτρετίνη: ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε ΥΔΕΛ και 

υπετροφικό ΔΕΛ

• Δαψόνη:
- 50-100 mg/ημέρα per os και συντήρηση με 25-50 mg/ημέρα
-  Αποτελεσματική σε ΥΔΕΛ, επηρμένο ΕΛ και σε πομφολυγώδεις 

βλάβες στην πορεία του ΣΕΛ
- Κίνδυνος αιματολογικής τοξικότητας
- Σπάνια «σύνδρομο υπερευαισθησίας στην δαψόνη» σε 5-6 εβδομάδες

•  Παράγωγα μυκοφαινολικού οξέος
-  Μmf (mycophenolate mofetil): χειμετλοειδής ΕΛ 2-3 g/ημέρα, 

ΥΔΕΛ 1 g/ημέρα
-  Ms (mycophenolate sodium): χειμετλοειδής ΕΛ 1440 mg/ημέρα, 

ΥΔΕΛ 725 g/ημέρα
-  Στον χειμετλοειδή ΕΛ κάθαρση σε 6-10 εβδομάδες
-  Στον ΥΔΕΛ διάρκεια θεραπείας 2 έτη 
-  Κύρια ένδειξη για προφύλαξη από απόρριψη μοσχεύματος
-  Off label επικουρικά σε ανθεκτικές μορφές ΕΛ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
•  Βιολογικοί παράγοντες και ιδιαίτερα το rituximab και οι TNF-a αντα-

γωνιστές (infliximab, etanercept, adalimumab) 
•  Δοκιμάζονται επίσης: belimumab (προσδένει την κυκλοφορούσα 

BLyS), αντι-IL6, αντι-IL10, sekukinumab, απρεμιλάστη κ.α. 

Patient education (Sun avoidance/protection)

Localized Disease

Topicals (CS +/- Cl) +/- HCQ (patient 
based, ie scarring disease)

Consider: MTX, MM, MS, azathioprine, 
dapsone, retinoids, thalidomide, other

Maintain

Maintain

Good response
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Good responsePoor response

Poor response

Poor response

Poor response

Widespread or severe skin disease

Add Quinacrine

Change HCQ to CQ, continue Quinacrin

Topicals (CS +/- Cl) + HCQ
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Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
που σχεδιάζει & κατασκευάζει 
ιατρικά µηχανήµατα & laser 
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Καινοτόµες Κεφαλές
 Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
 Καλύτερη επαφή µε το δέρµα
 Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις και πτυχές
 Χωρίς πόνο / παρενέργειες

Απόλυτη Ασφάλεια
 Πολλαπλά αισθητήρια ελέγχου θερµοκρασίας 

σε κάθε κεφαλή
 Ενδείξεις θερµοκρασίας οθόνης σε πλήρη αντιστοιχία 

µε αυτή του δέρµατος

Εργονοµικός Σχεδιασµός
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών
 ∆ιαφορετική ανατοµία κεφαλών για καλύτερη 

εφαρµογή σε κάθε περιοχή του σώµατος
 ∆υνατότητα κατασκευής κατά παραγγελία

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
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Πριν 3 µήνες µετά από 1 συνεδρία µε ecocryo

Κοιλιά - Πλαϊνά µέσης
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Άψογη επαφή µε το δέρµα Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις και πτυχές

Μεγάλη επιφάνεια ψύξης
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Γιατί οι άφθες από τον Ιπποκράτη έως σήμερα είναι 
στην επικαιρότητα;
•  Έντονο πόνο 
• Προσβάλλουν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού
• Η αιτιοπαθογένεια παραμένει ασαφής  
• Δεν υπάρχει αποτελεσματική  θεραπεία
• Οι υποτροπές είναι κανόνας

Ἄφθα = φωτιά, κάψιμο
• ἅπτω = ανάβω φωτιά
• Άφθες = Γνωστό Χρόνιο Νόσημα 

- Συχνό (25%)
- Αγνώστου αιτιολογίας 

Ποιος τις «βάφτισε»;
• Ἱπποκράτης Κῷος (460-377π.Χ.)

-  «..τοῖσι μὲν σμικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν, ἄφθαι…» 
(Ἱπποκράτους  Ἀφορισμοί)

-  «...στόματα ἀφθώδεα, αἰδοῖα ἑλκώματα, ὀφθαλμίαι ὑγραί...» 
(Ἱπποκράτους Ἐπιδημίαι  ΙΙΙ)

Ἀπό: Λασκαράτος Ι.1984,Zouboulis et Keitel 2002

Τι θεραπεία συνιστούσε;
-  «…τέθαπται  δέ μεταξύ Γύρτωνος καί Λαρίσης καί δείκνυται 

ἄχρι δεῦρο τό μνῆμα…»
-  ….φώλιαζε  σμῆνος μελισσῶν, τῶν ὁποίων τὸ μέλι εἶχε τὴν ἰδιό-

τητα νὰ θεραπεύη τὶς ἄφθες τῶν παιδιῶν
• Σωρανὸς ὁ Ἐφέσιος, γιατρὸς 2ος αἰ. μ.Χ. 

Βίοι Ἰατρῶν

Σωρανός ὁ Ἐφέσιος 2ος αἰ.μ.Χ.
• Ὅταν δὲ γίνηται ἡ ἄφθα…

-  μικρᾶς μὲν ἐσχάρας οὔσης, μέλιτι τό στόμα δεῖ διαχρίειν 
-  μείζονος δέ τῆς ἐσχάρας οὔσης… χρηστέον τῇ ἀνθηρᾶ, τῷ 

ἡλαίω, τῷ ἀνθεῖ τῶν ρόδων ἤ κυπέρῳ (ἀγριάδα) ἤ μυρσίνης 
(σμερτιά) καρπῷ…

Γαληνός - Πέργαμος (129-200μ.Χ.)
• Πρός <<ἄφθας φάρμακα>>

-  ...Τὰς ἐπιπολῆς  ἑλκώσεις ἐν τῷ στόματι γινομένας ὀνομάζου-
σι ἄφθας… εὐίατοι δ’εἰσίν ἐν γένει αὗται τοῖς μετρίως στύφου-
σι φαρμάκοις ὑποβαλλόμεναι…

Ἀπό: Τσουκανέλης 1994

Βυζαντινή περίοδος (324-1453μ.Χ.) 
• Ὀρειβάσιος (πρός ἄφθας)

- Κηκίδων(βελανιδιά)  ἀφέψημα  μετὰ μέλιτος 
• Ἀέτιος

-  Ἐπὶ ἀφθώδους  στοματίτιδος  συνιστοῦσε βάτου τά φύλλα πρὸς 
διαμάσησιν καί τά φύλλα κύπρου (εὐῶδες φυτό) 

• Π. Αἰγινήτης
-  Ἴριδα (κρίνος), μέλι, ρόδων φύλλα, σμύρναν καὶ λίβανον 

δ’ἐπαλείψεις 
• Κινέζοι (Στοματίτιδες) βελονισμὸ

Ἀπό: Τσουκανέλης 1994

Νεώτεροι χρόνοι; 
• 1888 Μικρές άφθες (Mikulicz) Von Mikulicz and Kumme
•  1911 Μεγάλες άφθες Sutton (Υποτροπιάζουσα  Βλεννογόνιος Νε-

κρωτική περιαδενίτιδα του Sutton)
• 1960 Ερπητόμορφα έλκη Cooke

Ἀπό: :Rogers 1977

Η θεραπεία των αφθών
Από τον Ιπποκράτη στο σήμερα και το μέλλον

Π. ΛΟΥΜΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στοματολόγος MD, DDS, PhD, Επιστημονική Συνεργάτης Νοσοκομείου «Αττικόν» 



Γενικές κατευθύνσεις 
Προτεινόμενες θεραπείες  
Τι είναι άφθες; 
•  Άφθες είναι επώδυνες στοματικές ελκώσεις, που χαρακτηριστι-

κά υποτροπιάζουν μέσα σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 
ημέρες, μήνες ή ακόμη και χρόνια

Κλινική εικόνα αφθών; 
•  Μικρές άφθες (80%)

-  Στρογγυλές ή ωοειδείς ἑλκώσεις (2–5 mm) επώδυνες, περιγε-
γραμμένες, με λευκοκίτρινο πυθμένα, περιβαλλόμενες από ερυ-
θρά άλω

• Μεγάλες άφθες (10%)
-  Μεγάλα, πολύ επώδυνα (>1cm) στρογγυλά ή ωοειδή βαθειά έλ-

κη με/ή όχι ανώμαλο σχήμα, περιγεγραμμένο όριο, με ερυθρά 
φλεγμονώδη άλω και λευκοκίτρινο πυθμένα

• Ερπητόμορφα έλκη (10%)
-  Μικρά έλκη (1–2 mm) στρογγυλά, πολύ επώδυνα, που προο-

δευτικά μεγαλώνουν και συρρέουν σε ομάδες με ανώμαλο σχή-
μα και ερυθρότητα

Πριν τη θεραπεία των αφθών είναι σημαντικό:
•  Διάγνωση (Ιστορικό, Κλινική Εικόνα, ΔΔ)
•  Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με άφθες είναι κατά τ’ άλ-

λα υγιή άτομα με κανένα ιστορικό ή ένδειξη συστηματικής νό-
σου (ιδιοπαθής νόσος)

Ευρήματα υποδηλώνοντα  
συστηματικό νόσημα; 
Περαιτέρω αξιολόγηση ασθενών με άφθες (Referral)
•  Πολλές υποτροπές 
•  Επιμένουσες άφθες
•  Μεγάλες άφθες 
•  Ερπητόμορφα έλκη
•  Χρόνος 1ης εμφάνισης αφθών σε μεγάλη ηλικία
•  Ελκώσεις που μοιάζουν με άφθες (aphthous-like) αλλού π.χ.     

γεννητικά όργανα
•  Άφθες μη ανταποκρινόμενες στην τοπική θεραπεία
•  Παρουσία άλλων στοματικών ευρημάτων (π.χ. καντιντίαση, πε-

τέχειες, υποπλασία αδαμαντίνης, συγχειλίτιδα…)
•  Γενικά σημεία και συμπτώματα π.χ. πυρετός, αρθραλγίες, μυαλ-

γίες, κακουχία, απώλεια βάρους, διάρροια, εξανθήματα, βλάβες 
γεννητικών οργάνων, επιπεφυκότων, λεμφαδενοπάθεια…

Δ.Δ. των αφθών 
•  Τραυματισμοί
• Ελκώσεις από φάρμακα (κυρίως ΜΣΑΦ, β-blockers, allopurinol κ.α.)
•  Συστηματικά νοσήματα που παρουσιάζουν και άφθες στο στόμα 

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

Anti-Dandruff Shampoo  200ml 

με Piroctone Olamine 0,75%

Urea Shampoo 5%  200ml

• Mειώνει τον P. Ovale &
τον Έντονο Kνησμό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει

• Eναλλακτικά σε θεραπείες
με Kετοκοναζόλη

• Eνυδατώνει & Kερατολύει Ήπια

• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησμό

• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

 

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2017:  53 Years
Dermatological Skin Care

Ως Kαθαριστικό Σώ! ατος
✔ Στη Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα

✔ Στη Ποικιλόχρου Πιτυρίαση
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Anti-Hairloss Shampoo   

  
• Αδύνατα μαλλιά, Τριχόπτωση

• Συνδυάζεται με όλες
τις θεραπείες
ενίσχυσης της τριχοφυΐας

• Προκαλεί Iσχυρή Yπεραιμία
στο δέρμα της κεφαλής
με: Caffeine Complex,
Nicotinic Acid, Ginkgo Biloba Extract 

  

Περιέχει: Eπιφανειοδραστικά Kαθαριστικά 4ης Γενιάς
για Ήπιο Kαθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής

& Piroctone Olamine, Menthol, Conditioner

Xρήση ρουτίνας ! ετά τη φαρ! ακευτική αγωγή

200 ml

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

1965 - 2017:  53 Years
Dermatological Skin Care
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ή βλάβες που μοιάζουν με άφθες (aphthous-like)
- Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behçet
-  Ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. ερπητική στοματίτις, νόσος χειρών - 

ποδών - στόματος)
- Πολύμορφο ερύθημα, Πέμφιγα
- Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτις, εντεροπάθεια από γλουτένη
- Κυκλική Ουδετεροπενία

-  Στερητικές αναιμίες (Σιδηροπενική Αναιμία, Ανεπάρκεια B12, 
φυλλικού οξέος)

- Λευχαιμία
- Σύνδρομο Sweet, PFAPA, MAGIC
- Αντιδραστική αρθρίτις
- Ακανθοκυτταρικό Ca
- Σύφιλη (πρωτοπαθές έλκος, βλεννώδεις πλάκες)
- HIV λοίμωξη 

Εκλυτικοί παράγοντες για εμφάνιση αφθών;
•  Γενετική προδιάθεση (οικογενής προδιάθεση, HLA-A2, A11, B12-)
• Stress 

• Τραύμα 
• Έλλειψη Fe, φυλλικού οξέος, Βιταμίνης Β12 
• Ευαισθησία σε τροφές 
• Ευαισθησία στη γλουτένη 
• Κόπωση 
• Καταμήνια 
• Φάρμακα 
• Οδοντόκρεμες με SLS (Sodium Lauryl Sulphate) κ.ά.

Αποτελεσματική θεραπεία για τις άφθες  
δεν υπάρχει.  
Γιατί;
•  Η αιτιοπαθογένεια παραμένει ασαφής  (Ιδιοπαθής Νόσος)

-  Σήμερα οι άφθες θεωρούνται από τους περισσότερους χρόνια 
φλεγμονώδης νόσος 

• Θεωρείται ότι δύο παράγοντες εμπλέκονται ισχυρώς 
α) Γενετική προδιάθεση
β)  Ανοσολογικοί μηχανισμοί (διαταραχές κυτταρικής ανοσίας)    

προφλεγμονωδών κυτταροκινών (π.χ.  TNF-a -ίσως το κορυ-
φαίο γεγονός-,  ΙL2)

(Uptodate 2017, Scully 2013,2017, Sabbagh and Felemban 2016)

•  Είναι λογικό να χρησιμοποιούνται θεραπευτικά, φάρμακα αντι-
φλεγμονώδη τοπικά και συστηματικά

•  Οι υπάρχουσες θεραπείες είναι κυρίως παρηγορητικές-συμπτωματικές 
και συνήθως δεν μπορούν να προλάβουν τις υποτροπές 

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

Liquid Wash 200, 300,  1000ml

 
• Ήπιος Kαθαρισμός Προσώπου & Σώματος

για την Eυαίσθητη & Προβληματική Eπιδερμίδα

• Σε Θεραπεία της AKMHΣ με Pετινοειδή

Facial Cleanser* 150ml

• Mικτή - Λιπαρή με Tάση AKMHΣ Eπιδερμίδα

• Kαθαρίζει βαθειά τους Πόρους

• Aποτρέπει τη δημιουργία φαγεσώρων

• Συμβατό με όλες τις Θεραπείες AKMHΣ
του Προσώπου

 

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2017:  53 Years
Dermatological Skin Care

Kαθαρίζουν ! ε: Eπιφανειοδραστικά καθαριστικά 4ης Γενιάς
Φροντίζουν ! ε: Bιταμίνες B6, E & Bιοτίνη, Πανθενόλη, Aλλαντοΐνη,
Eκχύλ. Xαμομηλιού, Eνυδατικούς Πολυσακχαρίτες, Menthol*

MAKETES Infoderma:������ 1  11-10-17  20:49  ������ 5

Clear Face Foam  
✓ Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισμός

✓ Σμηγματορυθμιστική Δράση

✓ Άμεση Αντιβακτηριακή Δράση*

• Σε Σοβαρή Φαγεσωρική AKMH

• AKMH Pάχης & Στήθους

• Θυλακίτιδα

με Montaline C40®  (Sebapharma Patent)
Φυσικός Αντιβακτηριακός Παράγοντας 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

150 ml

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

1965 - 2017:  53 Years
Dermatological Skin Care

Tο Montaline C40®  εξουδετερώνει πλήρως,

σε 1-2 λεπτά, τον Staph. Aureus & το P. Acnes 

MAKETES Infoderma:������ 1  11-10-17  20:49  ������ 4
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Αναφερόμενες θεραπείες Ι  
• Τοπική θεραπεία αφθών 

-  ΤCΑ (35%), Νιτρικός άργυ-
ρος με μορφή stick (εφαρμό-
ζονται μόνο από τον γιατρό) 

-  Τοπικά αναισθητικά (π.χ. λι-
δοκαΐνη 2%)

-  Σαλικυλική χολίνη (Mundisal 
gel) 

-  Εxtrait de rhubarbe et acide 
acétylsalicylique (Pyralvex)

-  Υαλουρονικό οξύ (π.χ. Afta 
Clear, Afta Clean Στοματικά 
αυτοκόλλητα, gengigel)

-   Sucralfate  Hy+Al Gel, Sucren

-  PVP (π.χ. Aloclair)
-  Χλωρεξιδίνη 0,2%
-  Τετρακυκλίνες
-  Amlexanox 5% (Aphthasol)  

(Μη στεροειδές αντιφλεγμο-
νώδες) -δεν κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα-

-  Solu-ket 1,6% (Μη-Στεροειδές αντιφλεγμονώδες) (Το μετά λυ-
σίνης άλας της κετοπροφαίνης)

-  Δικλοφενάκη 3%
-  Tacrolimus gel, oint 
-  Laser
-  Πρόπολη (ΝFB gingival gel)

Αναφερόμενες θεραπείες ΙΙ   
•  Κορτικοστεροειδή (τοπικά)  

-  Ακετονούχος τριαμκινολόνη 0,1% σε έκδοχο Orabase (π.χ. 
Volon oint). Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Χρειάζεται εισαγωγή 

-  Φλουοκινονίδη (π.χ. Lidex cr. 0,05%)
-  Προπιονική κλομπεταζόλη (0,05%)
-  Κορτικοστεροειδή σε στοματοπλύματα
-  Κορτικοστεροειδή σε εισπνοές (Flixotide Inhaler 250mg) (Εν-

δείκνυνται για βλάβες στη μαλθακή υπερώα)
-  Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή βραδείας αποδέσμευσης (π.χ δι-

προπιονική βηταμεθαζόνη και φωσφορικό νάτριο) (Celestone 
chronodose, propiochrone) κ.α.

• Συστηματική θεραπεία αφθών
-  Πρεδνιζολόνη 
-  Βηταμεθαζόνη 
-  Κολχικίνη
-  Θαλιδομίδη
-  Αζαθειοπρίνη
-  Πεντοξυφυλλίνη
-  Δαψόνη
-  Λεβαμιζόλη
-  Ιντερφερόνη
-  Modelukast
-  Πρόπολη
-  Βιολογικοί παράγοντες (TNF-α  ανταγωνιστές -Influximab, 

Etanercept, Adalimumab-) κ.ά.

Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για τις άφθες;
•  Στις θεραπευτικές επιλογές πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα εξής:

- Κλινική εικόνα 
- Αριθμός βλαβών
- Θέση τους 
- Υποτροπές – Συχνότητα – Ιατρικό ιστορικό ασθενούς 
- Ηλικία (παιδί μικρό-μεγάλο, ενήλικες)
- Προηγούμενες θεραπείες
- Παρενέργειες και αντενδείξεις των φαρμάκων -κόστος-
- Βιβλιογραφική υποστήριξη των διαφόρων θεραπειών 
- Ευκολία ευρέσεως διαφόρων σκευασμάτων σε κάθε χώρα
- Εκπαίδευση και εμπειρία του γιατρού -χώρα-
-  THERE IS NO AGREEMENT IN THE TREATMENT OF RAS (Porter et al 1998, 

Cochrane Central Register of Controlled Trials 2012, Scully 2016, Uptοdate 2017)

Οι στόχοι της θεραπείας;    
•  Οι στόχοι της θεραπείας (συμπτωματικής) είναι: 

α) Περιορισμός πόνου
β) Μείωση διάρκειας βλαβών                      ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ
γ) Αποφυγή υποτροπών;;;

•  Ναι/ή /Όχι θεραπεία Σπάνιες υποτροπές, μια άφθα, μικρή άφθα, 
παλαιά βλάβη, «ανοχή» ασθενούς  

• Ήπια μορφή Νόσου       
•  Επιτακτική θεραπεία πόνος έντονος, μεγάλης διάρκειας βλάβες, 

πολλές υποτροπές, πολλές άφθες, δυσκολία ομιλίας, φαγητού, 
κατάποσης ,ψυχολογική επιβάρυνση, μέτρια/σοβαρή μορφή νό-
σου - υποτροπές 

•  Συστηματική χορήγηση φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται όταν υπάρ-
χει απόλυτη ένδειξη, (σοβαρή κλινική εικόνα, αποτυχία τοπικής 
θεραπείας, συνεχείς υποτροπές (RAS) -από εξειδικευμένο γιατρό 
πολύ καλά ενήμερο στα θεραπευτικά σχήματα

Προτεινόμενες θεραπείες γιά άφθες    
1ης Γραμμής 

Θεραπευτικές επιλογές    
Ήπια μορφή 

2ης Γραμμής
Θεραπευτικές επιλογές

Μέτρια Μορφή 

3ης Γραμμής 
Θεραπευτικές επιλογές

Σοβαρή Μορφή
ποτροπές 

υστηματικά
Καμία θεραπεία
Τοπική θεραπεία
-  Προστατευτικά του 

βλεννογόνου
-  Μη στεροειδή αντι-

φλεγμονώδη
-  Αναισθητικά
-  Καυστικά

Κορτικοστεροειδή 
(Τοπικά)
Κορτικοστεροειδή 
(Συστηματικά)
Συνδυασμός Τοπικών 
κορτικοστεροειδών και  
συστηματικών σε διάφο-
ρα σχήματα 
Ενναλάξ

Επώδυνα συνεχή έλκη
Θέση π.χ. υπερώα, 
γλώσσα. Ταυτόχρονη 
ύπαρξη παλαιών και 
νέων ελκών παρεμποδί-
ζεται η σίτιση, η ομιλία 

•  Κορτικοστεροειδή  (Συ-
στηματικά)

•  Εναλλακτικές θεραπείες
-  Κολχικίνη
-  Θαλιδομίδη (κυρίως 

HIV+, Αδαμαντιάδη-
Βehçet) 

-  Δαψόνη, Αζαθειοπρίνη 

Σε εξαιρετικά συχνές 
υποτροπές  και σε εξαι-
ρετικά επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις

•  Βιολογικοί παράγοντες 
(TNF-α  ανταγωνιστές ) 
Infliximab, Etarnecept, 
Adalimumb. Σε ελά-
χιστες περιπτώσεις  
έχουν δοθεί

•  Κυρίως σε άφθες Αδα-
μαντιάδη-Behçet
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Προτεινόμενες θεραπευτικές  επιλογές σε άφθες     
Μικρές άφθες Μεγάλες άφθες Ερπητόμορφα έλκη

•  Καμία θεραπεία
• Σοδόνερο

Τοπικά Κορτικοστεροειδή
(όπως μικρές άφθες)
-  Clobetasol propionate 0.05%, Paraffin 

oil qs., orabase gel 50gr, Chemco 1X2  
•  Ενδοϊστικά (Διπρoπιονική βηταμεθαζό-

νη και φωσφορικό νάτριο - Celestone 
chronodose 1ml )

Κάθε 2 εβδ. Κορτικοστεροειδές  άμε-
σης και παρατεταμένης δράσης. Αυξη-
μένη πυκνότητα του φαρμάκου στη θέ-
ση της βλάβης. Περιορισμένη κυκλοφο-
ρία στο αίμα

Συστηματικά
Συστηματικά Κορτικοστε-
ροειδή
Πρεδνιζολόνη σε διάφορα 
δοσολογικά σχήματα π.χ. 
Prezolon tabl 5mg 
20-30mg/ημ x7-10ημ, στα-
διακή μείωση

Τοπική θεραπεία 
•  Προστατευτικά του βλεννογόνου (Υαλουρονικό οξύ π.χ. Afta Clear spray, gel, 

mouthwash, Afta Clean (αυτοκόλλητα) Hy+AlGel, Aloclair, Gengigel, Sucren) 
ΝBF gingival gel,1x4/ημ

-  Μη στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (π.χ. -Το μετά λυσίνης άλας της κετοπροφαίνης-
(Soluket 1,6%) 1χ2-3/ημ.x1εβδ (Arriani)

-  Αναισθητικά (Xylocaine 2% gel) 
-  Καυστικά (π.χ. ΤCΑ 35%, Septocalm (Septodont), νιτρικός άργυρος με  μορφή 

stick (για 1-2 άφθες) 
•  Τοπικά Κορτικοστεροειδή
-  Ακετονούχος τριαμκινολόνη 0,1% σε  έκδοχο Orabase (π.χ. Volonoint)1x3/ημΧ2έβδ.
-  ή Triamcinolone  acetonide 0,1%, Paraffin oil qs., orabase gel 50gr, Chemco

- Κορτικοστεροειδή για στοματοπλύματα (π.χ. betamethasone 0,5mg tab.eff 1-2x3/ημ.
-  σε 10ml νερό ή Methylprednisolone 0,1 % (Fagron) Diphenhydramine 0,5% Eau 

distilée ad 500ml 10 mlx2-3/ημ
Συστηματικά Κορτικοστεροειδή: πολλαπλές βλάβες ή δυπρόσιτες εντοπίσεις ή θέ-
σεις εξαιρετικά επώδυνες π.χ. γλώσσα. Συχνές ὑποτροπές. Σε διάφορα σχήματα 
π.χ. Prezolon tabl. 5mg, 10-15mg/ημΧ4-8ημ  

•  Συστηματικά Κορτικοστεροειδή
-  Σε διάφορα σχήματα π.χ. Prezolon 

tabl 5mg  
-  20-30mg/ημ.x7-10ημ., σταδιακή 

μείωση
•  Εναλλακτικές θεραπείες
-  (Κολχικίνη, Θαλιδομίδη, Δαψό-

νη, Αζαθειοπρίνη, TNF-α ανταγωνι-
στές;)

Σε εξαιρετικά συχνές υποτροπές και 
σε επιλεγμένες περιπτώσεις
Κυρίως σε άφθες Αδαμαντιάδη-
Behçet

•  Εναλλακτικές θεραπείες
-  (Κολχικίνη, Θαλιδομίδη, 

Δαψόνη, Αζαθειοπρίνη, 
TNF-α  ανταγωνιστές;)

-  Σε εξαιρετικά συχνές 
υποτροπές και σε επι-
λεγμένες περιπτώσεις. 
Κυρίως σε  άφθες Αδα-
μαντιάδη-Behçet
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Συχνές υποτροπές αφθών (Επώδυνα επίμονα έλκη) 
Προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα   

Φάρμακα Σκεύασμα-Δοσολογία Σχόλια
• Κορτικοστεροειδή
• Πρεδνιζολόνη +
•  Διπρoπιονική βητα-

μεθαζόνη και φω-
σφορικό νάτριο 
(Κορτικοστεροειδές 
άμεσης και παρα-
τεταμένης δράσης)

Prezolon tabl 5mg 20mg/
ημ για 10-15ημ. και εν συ-
νεχεία ένεση im Celestone 
chronodose 1ml/2εβδ. έως 
2 μήνες
Μπορεί να αυξήσει σημαντι-
κά τα μεσοδιαστήματα μετα-
ξύ των υποτροπών
(Λάσκαρης 2005, Θεραπευ-
τική νόσων του στόματος)

Σε περιπτώσεις επανει-
λημμένων επεισοδίων και 
όταν τα νέα έλκη εμφανί-
ζονται πρωτού επουλω-
θούν τα προηγούμενα, 
τα συστηματικά φάρ-
μακα μπορεί να αποδει-
χθούν χρήσιμα στην πρό-
ληψη νέων βλαβών

Θεραπεία αφθών σε παιδιά
•  Μερικοί συγγραφείς συστήνουν αιματολογική εξέταση (έλλειψη 

Fe, κυκλική ουδετεροπενία)
•  Προστατευτικά των βλεννογόνων (Films) π.χ.  Afta Clear (spray, gel) 
• Όχι στοματοπλύματα <12 ετών
• Xylocaine 2% gel πριν από γεύματα  
• Τραμκινολόνη 0,1% σε Orabase (όχι >5ημ) 
• Συστηματικά Κορτικοστεροειδή σε σοβαρές περιπτώσεις

Ὠφελέειν ἤ μή βλάπτειν (Ἱπποκράτης 460-377 π.Χ.) 
Μέλλον;
•  Βιολογικοί παράγοντες (TNF-α  ανταγωνιστές);

-  Έχουν δοθεί σε επιλεγμένες- ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών με 
σοβαρή μορφή υποτροπιάζουσας αφθώδους στοματιτίδας (RAS) 
με βασανιστικές υποτροπές (με/ή/όχι υποκείμενο συστηματικό 
νόσημα), στις οποίες οι κλασικές συστηματικές φαρμακευτικές 
επιλογές είχαν αποτύχει (Ranganath and Pai, 2016)

-  Τα φάρμακα αυτά έχουν αιτιοπαθογενετική βάση, το πλεονέ-
κτημα ότι μπλοκάρουν τις ειδικές παθοφυσιολογικές διεργασίες 
(στοχευμένες θεραπείες) της RAS

-  Υψηλό κόστος και πιθανές σοβαρές παρενέργειες προς το πα-
ρόν είναι αποτρεπτικά για τη χρήση τους  

• Τοπικοί  ant TNF–α;

Take home message… Θεραπεία αφθών… 
•  Έλεγχος προδιαθεσικών παραγόντων (π.χ. αναιμίες)
•  Οι υπάρχουσες θεραπείες είναι κυρίως εμπειρικές
•  Ίσως η πιο συνιστόμενη τοπική θεραπεία είναι η εφαρμογή κορ-

τικοστεροειδών (σε έκδοχο Orabase) (Tοpical corticosteroids remain the 
mainstay of RAS Λάσκαρης 2005, 2012, Scully 2013)

•  Σε πολλές άφθες, σε μεγάλες άφθες, σε ερπητόμορφα έλκη ή/και 
πολλαπλές υποτροπές αφθών, η συστηματική χορήγηση φαρμά-
κων κυρίως κορτικοστεροειδών θα μπορούσε να συστηθεί από  
εξειδικευμένο γιατρό 

•  Η αντιμετώπιση των αφθών απαιτεί χρόνο εκ μέρους του για-
τρού και επανεξετάσεις (αξιολόγηση, πιθανόν αλλαγή θεραπείας)

•   Οι θεραπευτικές επιλογές πρέπει να βασίζονται στη σωστή διάγνω-
ση και τον ορθολογισμό (οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμά-
κου να μην υπερβαίνουν τη νοσηρότητα της ίδιας της ασθένειας) 

• Η θεραπεία των αφθών πρέπει να είναι εξατομικευμένη
•  Καμία θεραπεία (Τοπική ή Συστηματική) δεν συνιστάται για μα-

κροχρόνια χρήση
• Ενημερωτικό φυλλάδιο ασθενών 
• Μέλλον: Οι άφθες είναι πάντα μία  επίκαιρη ερευνητική πρόκληση  
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Eξωγενής δερματίτις
Δερματίτις εξ επαφής

Κωνσταντινοσ χ. μπασιουΚασ  
αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας - αφροδισιολογίας πανεπιστημίου ιωαννίνων

παθογένεια
Oι μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνει η φω-

τοερεθιστική ή φωτοτοξική δερματίτιδα διαφέρουν 
ανάλογα με το αίτιο και είναι μη ανοσολογικοί. Γε-
νικά η ουσία που απορροφά ακτινοβολία (χρω-
μοφόρο) απορροφώντας φωτόνια, διεγείρεται και 
με άμεσους ή έμμεσους μηχανισμούς προκαλεί 
κυτταρικές βλάβες (στον πυρήνα, στην μεμβρά-
νη, στα μιτοχόνδρια, στα λυσoσώματα) ή στόχος 
είναι το δερμοεπιδερμιδικό όριο. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση των άμεσων μηχανισμών, το διεγερμέ-
νο χρωμοφόρο αντιδρά κατευθείαν με το στόχο 
(φουροκουμαρίνες) ή σχηματίζει σταθερά φωτο-
τοξικά προϊόντα (χλωροπρομαζίνη). 

Mε τους έμμεσους ή φωτοδυναμικούς μηχα-
νισμούς παράγονται αντιδραστικές ελεύθερες ρί-
ζες (free radicals) μέσω χημικής μεταβολής του 
χρωμοφόρου (φαινοθειαζίνες) ή ενεργοποιημένο 
οξυγόνο (Singlet oxygen) μέσω μη χημικής δια-
δικασίας (χρωστικές). Tα μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη προκαλούν βλάβες και με σχηματισμό 
ελεύθερων ριζών και ενεργοποιημένου οξυγό-
νου. Σημειωτέον πως το φως που προκαλεί τέ-

τοιου είδους αντιδράσεις δεν χρειάζεται να προ-
έρχεται μόνο από τον ήλιο αλλά και απο τεχνη-
τές πηγές αρκεί μόνο να εμπίπτει στο κριτικό (νο-
σογόνο) φάσμα που είναι διαφορετικό για την κά-
θε ουσία, ή ομάδες ουσιών.

αίτια
Tα σπουδαιότερα αίτια ΦΕΔΕ που προκαλούν 

φωτοτοξική δερματίτιδα φαίνονται στον πίνακα 1-1. 
Tα παράγωγα της λιθανθρακόπισσας είναι πάνω 

από 400 και σε αυτά υπάρχουν περίπου 25 ουσί-
ες που προκαλούν φωτοτοξικές αντιδράσεις. Aπό 
αυτές μερικές χρησιμοποιούνται συχνά στη θερα-
πεία δερματικών παθήσεων, σε προϊόντα, όπως 
σαπούνια, σαμπουάν, κρέμες, αλοιφές και διαλύ-
ματα ή ως λινθρανθακόπισσα για τη θεραπεία της 
ψωρίασης (μέθοδος Goeckermann). 

Tο μήκος κύματος για την πρόκληση φωτοτο-
ξικής δερματίτιδας είναι το φάσμα της UVA ακτι-
νοβολίας (315-430nm). Λόγω και του κινδύνου 
καρκινογένεσης τα προϊόντα αυτά σιγά-σιγά απο-
σύρονται από τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. 

Eκτός από τις παραπάνω εφαρμογές προϊόντα 
λιθανθρακόπισσας χρησιμοποιούνται σε συνθε-
τικές ρητίνες, εκρηκτικά, εντομοκτόνα, χρω στικές, 
αρώματα, απολυμαντικά, σε βιομηχανίες εμπό-
τισης ξύλων, όπως στύλοι ΔΕΗ-ΟΤΕ (κρεοζω-
τέλαιο), ή χαρτιών (πισσόχαρτα) και ως μονωτι-
κές πίσσες, όπως σε ταράτσες. Σε αυτές τις χρή-
σεις εκτός από την άμεση επαφή μπορεί να προ-
καλέσουν φωτοτοξικότητα και ως πτητικές ουσί-
ες προκαλώντας κάψιμο ή νυγμούς στα εκτεθει-

μένα μέρη, χωρίς ορατές βλάβες. 
Η φωτοτοξικότητα της αμιοδαρόνης είναι πο-

λύ συχνή και είναι δοσοεξαρτώμενη. Προκαλεί-
ται από την UVA και το ορατό φως και σε μερι-
κούς ασθενείς δεν εμφανίζεται μετά τη μείωση της 
δόσης (Εικ. 1-1 α, β).

Από τις φαινοθειαζίνες, η χλωροπρομαζίνη χρη-
σιμοποιείται ευρέως ακόμα και σήμερα και οι με-
ταβολίτες της μπορεί να είναι περισσότερο φω-
τοτοξικοί από ό,τι η μητρική ουσία. Τα ρετινοει-
δή (Eικ. 1-2), τα θειαζιδικά  διουρητικά (Εικ. 1-3) 
και τα ΜΣΑ (Εικ. 1-4) προκαλούν αντιδράσεις για 
λόγους ιδιοσυγκρασικούς. Από τα τελευταία πε-
ρισσότερο συχνά ενέχονται ουσίες που αναφέρο-
νται στον πίνακα 1-1.

Από τις τετρακυκλίνες που χρησιμοποιούνται 
σήμερα η minocycline δεν είναι τόσο φωτοτοξι-
κή σε αντίθεση με τη doxycycline (Εικ. 1-5), αλ-
λά και αυτή προκαλεί αντιδράσεις σε δόσεις, συ-
νήθως μεγαλύτερες από τα 100mg/ημερησίως.

Tα φάρμακα που αναφέρονται στον πίνακα 1-1 
και διάφορα άλλα, όπως  αντιδιαβητικά του τύ-
που tolbutamide, διουρητικά της ομάδας thia-
zide, τα αντιμικροβιακά bronopol  και clioquinol 
που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά ή ως 
θεραπευτικές ουσίες, μπορεί να προκαλέσουν 
φωτοτοξική αλλά μερικά και φωτοαλλεργική 
δερματίτιδα από συστηματική λήψη, όπως η hy-
droxycloroquine. Oι τετρακυκλίνες, τα ψωραλέ-
νια, το benoxaprofen και η sparfloxacin μπορεί 
να προκαλέσουν και φωτοονυχόλυση. Οι λίστες 
αυτές των φαρμάκων, είναι λογικό να διευρύνο-

Όπως μαρτυρεί και ο όρος, για να προκληθεί μία τέτοια δερματίτιδα απαιτείται φως (υπεριώδες ή ορατό) και μία 
χημική ουσία η οποία ενεργοποιούμενη καταστρέφει κατευθείαν τα κύτταρα του δέρματος. H ουσία αυτή μπορεί να 
φθάσει στο δέρμα από εξωτερική επαφή (φωτοερεθιστική ή φωτοτοξική δερματίτις εξ επαφής) ή από συστηματική 

απορρόφηση (φωτοτοξικότητα σε συστηματικό αίτιο).

Εικ. 1-1 α, β. Χαρακτηριστικό εξάνθημα της φω-
τοτοξικής δράσης της αμιοδαρόνης.

Εικ. 1-2. Ήπια φωτοτοξική δράση στα χείλη και το 
πρόσωπο από χρήση ισοτρετινοϊνης από το στό-
μα για θεραπεία ακμής.

α 

β 

ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΗ 
Ή ΦΩΤΟΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ 
(ΦΕΔΕ)
(Photoirritant Contact Dermatitis - PICD)

Commit to change
ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ - ΑΓΓΙΞΤΕ ΤΑ

Περισσότεροι από 60% των ασθενών με σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών οι οποίοι παρακολουθούνται από δερματολόγο 
θεωρούνται ανθεκτικοί στη θεραπεία με ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή*¹

Χορηγήστε CEHADO (30 mg άπαξ ημερησίως) σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία 6 εβδομάδων με ισχυρά τοπικά 
κορτικοστεροειδή 2, 3

Aσφάλεια
Όπως όλα τα ρετινοειδή, το Cehado είναι τερατογόνο. Για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας απαιτείται αυστηρό πρόγραμμα πρόληψης 
εγκυμοσύνης, καθώς και πολλαπλά τεστ εγκυμοσύνης.² 
Ο πονοκέφαλος και οι διαταραχές των λιπιδίων είναι από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (>1/10)².

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προΐόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρία στο τηλέφωνο 2016882100.

ΞΕΠΕΡΆΣΤΕ ΤΗΝ ΆΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΠΟΥ 
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ΧΕΡΙΏΝ 

GlaxoSmithKline
Λ. Κηφισίας 266, Χαλάνδρι 152 32, τηλ. 2106882100.
Ανδριανουπόλεως 3, 551 33, Καλαμαριά
Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310422788
www.glaxosmithkline.gr

GR/DERM/0006/17 ΙΣΧΥΣ: 6/2017- 6/2019 

Όλα τα ανωτέρω εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

2017 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

H Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προΐόντος είναι διαθέσιμη στις επόμενες σελίδες.

* Βάσει των δεδομένων μιας συγχρονικής πολυκεντρικής μελέτης που διεξήχθει στην Ιταλία και περιελάμβανε  
14 δερματολογικά κέντρα και 981 ασθενείς εκ των οποίων οι 163 με σοβαρό χρόνιο έκζεμα χεριών.¹
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νται συνεχώς, αφού όλο και δημοσιεύονται νέ-
ες περιπτώσεις αντιδράσεων, όπως από το αντι-
καρκινικό Dacarbazine σε ασθενείς με κακόηθες 
μελάνωμα, την Clarithromycine κ.ά. (Εικ. 1-6).

Η εκτίμηση του κινδύνου πρόκλησης αντίδρα-
σης από το συμπέρασμα της υπάρχουσας γνώ-
σης (Deductive Estimation of Risk from Existing 
Knowledge - DEREK) μπορεί να γίνει με τη μελέ-
τη των δεδομένων ειδικών προγραμμάτων ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, τα οποία σχετίζονται με 
τη χημική δομή των φαρμάκων.

Xρωστικές, όπως η εωσίνη, μπορεί να προκα-
λέσουν, επίσης, φωτοτοξική ή φωτοαλλεργική 
αντίδραση στην περιοχή του ορατού φωτός. H 
ουσία cadmium sulphide που χρησιμοποιούνταν 
παλαιότερα στα κίτρινα τατουάζ μπορεί να προ-
καλέσει φωτοτοξική αντίδραση μετά από έκθε-
ση σε ορατό φως. Το amyl-ortho-dimethylami-

nobenzoic acid κατά την επεξεργασία μελάνης 
με υπεριώδεις ακτίνες μπορεί να προκαλέσει φω-
τοαντίδραση σε εργάτες (Εικ. 1-7).

Oι φουροκουμαρίνες βρίσκονται φυσικές σε 
φυτά και τεχνητές, συνήθως, σε αιθέρια έλαια 
αρωμάτων, όπως και σε φάρμακα (psoralen, 
8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen- ber-
gapten και 4,5,8-trimethoxypsoralen) τα οποία 
χρησιμοποιούνται με UVA ακτινοβολία (PUVA) 
για θεραπεία πολλών δερματικών παθήσεων 
(ψωρίαση, λεμφώματα κ.λπ) (Εικ. 1-8).

Tα φυτά που περιέχουν φουροκουμαρίνες φαί-
νονται στον πίνακα 1-2.

Όλα αυτά τα φυτά, φρούτα και λαχανικά, όταν 
έρθουν σε επαφή με το δέρμα προκαλούν τη λε-
γόμενη φυτοφωτοδερματίτιδα. Tο υπεύθυνο αί-
τιο δεν βρίσκεται παντού στα φρούτα. Σε ένα εί-
δος λεμονιού (lime) βρίσκεται στο χρωματιστό 

μέρος της φλούδας και όχι στο χυμό, και καθώς 
δε είναι λιποδιαλυτό, εύκολα διαπερνά το δέρ-
μα κατά την παρασκευή ποτών. 

Σημειωτέον πως έχει περιγραφεί ψωριασιό-
μορφο εξάνθημα μετά από συστηματική απορ-
ρόφηση απο υπερκατανάλωση ριζών σέλινου 
και έκθεση στο φως.

Στη δερματίτιδα των λειμώνων η υπεύθυνη 
ουσία δεν είναι το γρασίδι αλλά τα κίτρινα λου-
λούδια από ένα είδος της οικογένειας του καρό-
του ή της τριανταφυλλιάς που περιέχουν φουρο-
κουμαρίνες H κλινική εικόνα μοιάζει με την ψευ-
δο-φυτοφωτοδερματίτιδα από αρθρόποδα που 
ζουν στο γρασίδι. Ο λευκός δίκταμος (Dictam-
nus albus) εκτός από τις φουροκουμαρίνες περι-
έχει ένα αλκαλοειδές τη dictamnin, η οποία εί-
ναι επίσης φωτοτοξική.

Εικ. 1-3. Ερύθημα με μελάγχρωση και ελαφρά λει-
χηνοποίηση από θειαζιδικό διουρητικό.

Εικ. 1-4. Φωτοτοξική δερματίτις από λήψη naproxen 
(ΜΣΑ).

Εικ. 1-5. Φωτοτοξική αντίδραση από λήψη δο-
ξυκυκλίνης.

Εικ. 1-6. Φωτοτοξική δερματίτις πιθανότατα από 
flutamide που χορηγήθηκε για Ca προστάτη.

Εικ. 1-7. Επιδείνωση της πρώιμης ακτινοδερματίτιδας 
συνεπεία ακτινοβολίας για Ca μαστού μετά από επί-
θειξη μπλε του μεθυλενίου ως αντιφλεγμονώδους.

Εικ. 1-8. Έντονη φωτοτοξική αντίδραση μετά λή-
ψη methoxalen και έκθεση στον ήλιο για θερα-
πεία λεύκης.

πίνακας 1-1. Aίτια που προκαλούν φωτοτοξική δερματίτιδα

παράγωγα 
λιθανθρακόπισσας
Acridine
Anthracine
Pyridene
Phenanthrene
Creosote
Πίσσα
Θεραπευτικές ουσίες 
με πίσσα

Φάρμακα
Αντιαρρυθμικά Amiodarone, Quinidine
Ψυχοτρόπα Φαινοθειαζίνες (Chloropromazine, Thioridazine)
 Protriptyline
Αντιβιοτικά Sulfonamides, Fluoroquinolones, Tetracyclines,
 Nadilixic acid
Αντιμυκητιασικά Griseofulvin
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑ) Naproxen,Tiaprofenic acid, Proxicam, 
 Azapropazone, Ketoprofen
Διουρητικά Thiazides, Frusemide
Ρετινοειδή Isotretinon, Etretinate, Acitrecine
Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου Nifedipine, Benoxaprofen
Ουσίες φωτοδυναμικής θεραπείας  Foscan, Photofrin
Ψωραλένια
Παράγωγα αμινοβενζοϊκού οξέως (Amyl-ortho-dimethylaminobenzoic acid)

Xρωστικές
Anthracinone
Eosine
Methylene Blue
Rose Bengal
Disperse Blue 35

Φουροκουμαρίνες
Xρησιμοποιούμενες 
θεραπευτικά (ψωρα-
λένια)
Xρησιμοποιούμενες 
σε καλλυντικά, κυρίως 
αρώματα (berloque 
dermatitis)
Σε φυτά, φρούτα, λα-
χανικά, (πορτοκάλι, 
περγαμόντο, λεμόνι, 
σέλινο, πετροσέλινο, 
μαϊδανός, άγριο καρό-
το, συκιά κ.ά.) (Πίνα-
κας 3-2).
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Kλινική εικόνα
H φωτοτοξική αντίδραση μπορεί να συμβεί σε 

οποιονδήποτε, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες 
συνθήκες, δηλαδή επαρκής ποσότητα φωτοτοξι-
κής ουσίας (με υγρασία) και ανάλογο φως. Οι δι-
αφορές στις κλινικές εικόνες οφείλονται σε πολ-
λούς παράγοντες, όπως η φυλή, το χρώμα του 
δέρματος, η λειτουργία του φραγμού του δέρμα-
τος, ο χρόνος επαφής με την ουσία, το ποσό της 
ακτινοβολίας, η ιδιοσυγκρασία κ.ά. H αντίδραση 
μπορεί να είναι άμεση, όπως συμβαίνει με τους 
νυγμούς  ή το ερύθημα από έκθεση σε ατμούς 
πίσσας, ή επιβραδυνόμενη μετά από 2-3 ημέρες, 
όπως με τις φουροκουμαρίνες. Kλινικά στις τυπι-
κές περιπτώσεις παρατηρείται ερύθημα, οίδημα, 
φυσαλίδες ή πομφόλυγες, όπως σε ένα έντονο 
ηλιακό έγκαυμα. 

Στη φυτοφωτοδερματίτιδα είναι χαρακτηριστικές 
οι γραμμοειδείς ή σε διάφορα σχήματα ερυθροϊώ-
δεις κηλίδες με οίδημα και φυσαλίδες ή πομφόλυ-
γες (Εικ. 1-9 α, β, γ, δ, 1-10 α, β και 1-11 α, β, γ). 

Τα φάρμακα προκαλούν ανάλογα και ιδιαίτε-
ρες κλινικές εικόνες. Η αμιοδαρόνη προκαλεί άμε-
σα αιίσθημα νυγμών και καύσους με ερύθημα το 
οποίο υποχωρεί κάπως και αναζωπυρώνεται με 
την επόμενη λήψη του φαρμάκου για την αρρυθ-
μία της καρδιάς. 

Επειδή δε έχει μακρό χρόνο ημίσειας ζωής μπο-
ρεί να παραμένει στο δέρμα για μήνες. Σε μερικά 
άτομα προκαλεί μια γκρι ή χρυσοκαφέ απόχρωση 
στο δέρμα πιθανόν από παραμονή κάποιων μετα-
βολιτών. Πρέπει να γνωρίζουμε, επίσης, ότι μετά 
τη διακοπή χρήσης του φαρμάκου η δυσχρωμία 
και η ευαισθησία μπορεί να παραμείνουν για μή-
νες ή ακόμα και χρόνια.

Παρόμοιος χρωματισμός στο δέρμα μπορεί να 
παρατηρηθεί και με τη χλωροπρομαζίνη αν και, 

συνήθως, προκαλεί δυσανεξία με ερύθημα και 
φυσαλίδες σε βαρύτερες περιπτώσεις, ενώ από 
τη thioridazine έχουν παρατηρηθεί λειχηνοειδείς 
αντιδράσεις. 

Τα θειαζιδικά διουρητικά σε μερικούς προκα-
λούν φωτοτοξικότητα τύπου ερυθηματώδους λύ-
κου και σπάνια εξάνθημα τύπου ομαλού λειχή-
να ή λειχηνοειδή. 

Προσοχή απαιτείται στην αντικατάσταση αυτών 
με φουροσεμίδη που ανήκει σε άλλη ομάδα δι-
ουρητικών, γιατί μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα 
τύπου ψευδοπορφυρίας μετά από έκθεση σε UVA. 

Ψευδοπορφυρία προκαλούν σπάνια και το να-
διλιξικό οξύ, οι τετρακυκλίνες και τα ΜΣΑ η οποία 
αρχίζει με ερύθημα ή κνίδωση και στη συνέχεια 
επιβραδυνόμενο ερύθημα με ευθραστότητα του 
δέρματος και παραμονή κέχριων ως και φωτοο-
νυχόλυση.

Η μινοκυκλίνη αναφέρθηκε ως αιτία παροδικής 
κίτρινης χρώσης νυχιών μετά από λήψη 200mg 
ημερησίως για 5 μήνες. Οι ανταγωνιστές των δι-
αύλων ασβεστίου που χρησιμοποιούνται πολύ τε-
λευταία ως αντιϋπερτασικά μπορεί να προκαλέ-
σουν τηλαγγειεκτασίες και αγγειώματα στα φωτο-
εκτεθειμένα μέρη (Εικ. 1-12).

Η χρωστική Desperse blue 35 προκάλεσε σε 
εργάτες παροδικό ερύθημα με αίσθημα καύσου 
με την έκθεση σε ήλιο κατά την αποχώρηση από 
την εργασία.

Η πιθανότητα προσβολής του αμφιβληστροει-
δούς από τις φλουοροκινολόνες που παρατηρή-
θηκε σε ποντίκια δεν έχει μελετηθεί στον άνθρω-
πο και, επομένως, απαιτείται προσοχή. Παρομοί-
ως δεν έχει διερευνηθεί και η συσχέτιση αύξησης 
καρκινογένεσης στο δέρμα (BCC, SCC, MM), κυ-
ρίως, σε ασθενείς με κυστική ίνωση που παίρνουν 
μακροχρόνια φλουοροκινολόνες.

Όταν οι φωτοτοξικές ουσίες είναι ήπιες ή η έκ-
θεση στο φως είναι ανεπαρκής, η φλεγμονώδης 
αντίδραση μπορεί να είναι υποκλινική προκαλώ-
ντας μόνο μεταφλεγμονώδη υπέρχρωση στην πά-
σχουσα περιοχή, όπως στη δερματίτιδα του λαι-
μού από καλλυντικά που περιέχουν φουροκου-
μαρίνες (berloque dermatitis). Eκτός από τις βλά-
βες του δέρματος μπορεί να παρατηρηθεί και φω-
το-ονυχόλυση με φάρμακα, όπως προαναφέρθη-
κε και επιπεφυκίτιδα από εξατμιζόμενες ουσίες.

Διάγνωση
H διάγνωση της φωτοτοξικής δερματίτιδας θα 
στηριχθεί στο ιστορικό και την κλινική εξέταση. 
Επαγγελματίες επιρρεπείς να αναπτύξουν φωτοτο-
ξική δερματίτιδα είναι οι ασχολούμενοι με πίσσες 
(εργάτες), με παραγωγή ή χρήση προϊόντων που 
περιέχουν πίσσες, ασθενείς που χρησιμοποιούν 
φάρμακα από το στόμα, ή τοπικά που περιέχουν 
δυνητικά φωτοτοξικές ουσίες, καθώς και αυτοί 
που έρχονται σε επαφή με φρούτα και φυτά που 
περιέχουν φουροκουμαρίνες (αγρότες, μανάβη-
δες, εργάτες, παρασκευαστές ποτών-χυμών, μά-
γειροι κ.λπ.). Μερικές φορές, όμως, μπορεί να 
έχουμε μπροστά μας κάτι που συμβαίνει, ίσως, 
για πρώτη φορά, όπως στην περίπτωση εμφάνι-
σης έντονης φωτοτοξικής αντίδρασης μετά από 
λήψη του φυτού St. Johns’ wort  για κατάθλιψη 
και χρήση laser. Photopatch tests δεν χρειάζε-
ται να γίνουν, καθώς θα υπάρξουν αντιδράσεις, 
σχεδόν, σε όλους αφού δρουν ως ερεθιστικά και 
δεν χρειάζεται προηγούμενη ευαισθητοποίηση. 
H ιστολογική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στη 
διάγνωση. Σε πρόσφατες βλάβες φαίνονται εν-
δο-ή μεσοκυττάριο οίδημα με νέκρωση των κε-
ρατινοκυττάρων και υποεπιδερμιδική φυσαλίδα 
σε βαρειές καταστάσεις. (Εικ. 1-13)

Εικ. 1-9 α, β. Ερυθροδερμία από φωτοτοξική αντίδραση σε γυναίκα μετά από χρήση εκχυλίσματος φύλ-
λων συκιάς και έκθεση στον ήλιο για γρήγορο μαύρισμα. Πλήρως υγιές δέρμα κάτω από το δακτυλίδι 
και τον στηθόδεσμο, γ. Παρόμοια στον άνδρα, δ. Ο μικρός γιός του ζεύγους με λίγες βλάβες στα άκρα.

Εικ. 1-10 α, β. Τυπικές βλάβες φυτοφωτοδερμα-
τίτιδας από οπό συκιάς.

α 

β 

γ 

δ β 

α 
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Διαφορική διάγνωση
H διαφορική διάγνωση πρέπει πρώτα να γί-

νει, κυρίως, από την φωτοαλλεργική δερματίτι-
δα από επαφή. Oι διαφορές τους φαίνονται στον 
πίνακα 1-3.

Άλλες παθήσεις που πρέπει να διαφοροδια-
γνωστούν είναι η δερματίτις από αερομεταφερό-
μενα αλλεργιογόνα, η χρόνια ακτινική δερματίτις, 
το πολύμορφο ερύθημα από φως, η ροδόχρους 
ακμή, η σμηγματορροϊκή δερματίτις, ο ερυθημα-
τώδης λύκος, η δερματομυοσίτιδα, η φωτοευαί-
σθητη ψωρίαση, η ηλιακή κνίδωση και άλλες πα-
ρόμοιες δερματοπάθειες.

Θεραπεία
H θεραπεία συνίσταται σε απομάκρυνση από 

τα αίτια (φωτοτοξικές ουσίες και φως) και σε άμε-
σα τοπικά ή συστηματικά μέτρα. Συνιστάται πολύ 
καλό πλύσιμο της περιοχής επαφής με νερό βρύ-
σης έστω και αργά σε σχέση με το χρόνο επαφής 
και παραμονή σε χώρους χωρίς ήλιο ή ισχυρό 
τεχνητό φως. Τοπικά κομπρέσες, κορτικοστερο-
ειδή στις μη υγρώσσουσες επιφάνειες, μαλακτι-
κά και από το στόμα κορτικοστεροειδή και αντι-
ϊσταμινικά αναλόγως. Για τα ηλιακά εγκαύματα 
συνιστώνται υψηλές δόσεις ασπιρίνης, αν είναι 
ανεκτές (2-3 tabs κάθε 4-6 ώρες για 48 ώρες) 
(βλέπε και θεραπεία ερεθιστικής και αλλεργικής 

δερματίτιδας εξ επαφής).
H βαρύτητα του κάθε περιστατικού εξαρτάται 

από το βάθος, την έκταση των βλαβών και την 
γενική κατάσταση του ατόμου. Εάν μία από αυτές 
τις παραμέτρους είναι επιβαρυντική ή συνυπάρ-
χουν περισσότερες, ο ασθενής πρέπει να εισαχθεί 
σε Νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί αναλόγως 
ακόμα και σε μονάδα εντατικής ή εγκαυμάτων.

πρόληψη
Η πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα 

επίπεδα. Όσον αφορά στα φάρμακα απαιτού-
νται in vitro αλλά και in vivo δοκιμασίες και συ-
νεχής βελτίωση των παλαιών και η ανάπτυξη νέ-

Oικογένεια Κοινό όνομα
Umbelliferae άνηθος
 αγκέλικα
 σέλινο
 καρότο
 κορίανδρος
 μαϊδανός
 μάραθο
Rutaceae λεμόνι, πορτοκάλι, περγαμόντο
 λευκός δίκταμος
 πήγανο
 κοκκινόξυλο
Compositae μυριόφυλλο
 μαγιόφυτο
Moraceae συκιά
Papilionaceae ψωραλέα
Leguminoceae γογγύλι
 άρακος
Cruciferae μουστάρδα
Ranunculaceae βατράχι

πίνακας 1-2: Tα κυριότερα φυτά, 
λαχανικά και φρούτα που περιέχουν 

φουροκουμαρίνες και προκαλούν 
φωτοτοξικές αντιδράσεις

Εικ. 1-11 α, β, γ. Το φυτό μάραθος (αμάραντος) και η φυτοφωτοδερματίτις που προκαλεί.

α β γ 

Εικ. 1-12. Μόνιμες τηλαγγειεκτασίες από ανταγω-
νιστή διαύλων ασβεστίου (amlodipine).

Εικ. 1-13. Φωτοτοξική δερματίτις με πολυάριθ-
μα νεκρωμένα κύτταρα στο ανώτερο τμήμα της ε-
πιδερμίδας. (H+E x100).

Eικ. 1-14 α, β. Η φωτοτοξική δράση του ήλιου προ-
καλεί τα γνωστά ηλιακά εγκαύματα των διακοπών.

α β 

χαρακτηριστικά Φωτοτοξική Φωτοαλλεργική 
Συχνότητα στο ηλιοεκτεθειμένο δέρμα υψηλή (100%) χαμηλή
Αντίδραση μετά από πρώτη έκθεση ναι όχι
Εμφάνιση μετά έκθεση σε UV min έως ημέρες 24-48h (6-72h)
Εξάρτηση από τη δόση χημικής ουσίας (πυκνότητα)  απαραίτητη (υψηλή) όχι κρίσιμη (χαμηλή)
και ακτινοβολίας απαραίτητη (υψηλή) όχι κρίσιμη (χαμηλή)
Σύνδεση ουσίας με πρωτεϊνη όχι ναι
Εντόπιση φωτοεκτεθειμένα μέρη πιθανόν και  καλυμμένα
Κλινική εικόνα ως ηλιακό έγκαυμα εκζεματοειδής
Έμμονο εξάνθημα από φως όχι ναι
Αντιδραστική έξαρση όχι πιθανή
Διασταυρούμενη αντίδραση όχι πιθανή
Δραστικό φάσμα φωτός φάσμα απορροφήσεως μεγαλύτερο
Iστοπαθολογία νεκρωμένα  έκζεμα (σπογγίωση)
 κερατινοκύτταρα
Δοκ. διέγερσης λεμφοκυττάρων όχι πιθανή
Δοκ. αναστολής μεταν. μακροφάγων όχι πιθανή
Διάγνωση κλινική photopatch tests

πίνακας 1-3: Διαφορές μεταξύ της φωτοτοξικής 
και φωτοαλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής
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ων οι οποίες θα μπορούν να εκτελούνται σε βά-
ση ρουτίνας. Όπως προαναφέρθηκε σε ήπιες αντι-
δράσεις παρατηρείται μόνο καύσος και παροδικό 
ερύθημα με την έκθεση στον ήλιο. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις συνιστάται η μείωση της δόσης (amio-
darone) ή η χορήγηση του φαρμάκου το βράδυ 
(fluoroquinolone), εφόσον αυτό είναι απαραίτη-
το και αναντικατάστατο, ή η αποφυγή έκθεσης σε 
ηλιακό ή τεχνητό φως. Για τις πίσσες, τις χρωστι-
κές και τις φουροκουμαρίνες (φυτά, φρούτα, λα-
χανικά κ.λπ.) απαιτείται εκπαίδευση εργατών και 
ερασιτεχνών για την αποφυγή επαφής με χρήση 
κατάλληλων γαντιών, ρούχων και άλλων συνα-

φών εξαρτημάτων. Εάν συμβεί τυχαία επαφή ή 
από ατύχημα απαιτείται άμεση αφαίρεση των ρού-
χων, καλό πλύσιμο με νερό βρύσης και ανάλογα 
αποφυγή έκθεσης σε φως. Τα τζάμια, συνήθως, 
απορροφούν ακτινοβολίες <320nm και, επομέ-
νως, δεν μας προφυλάσσουν από την πλειονότη-
τα των αντιδράσεων από πίσσες και ψωραλένια.

Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν την πίσσα για 
θεραπευτικούς σκοπούς πρέπει να αποφεύγουν 
την έκθεση σε έντονο ήλιο για μερικές ημέρες, 
γιατί μπορεί να προκληθεί φωτοτοξική αντίδραση 
από παραμονή ιχνών πίσσας και μετά το πλύσιμο.

Με κάποια ευρύτερη έννοια του όρου φωτοτο-

ξικότητα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε 
αυτό το κεφάλαιο και το οξύ ηλιακό έγκαυμα36 
(Εικ. 1-14 α, β) ως και τη φωτοτοξική δράση του 
καπνού των τσιγάρων. Η προφύλαξη και από τα 
δύο είναι απαραίτητη και δυνατή δεδομένων των 
συνεπειών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στη γή-
ρανση του δέρματος και στην καρκινογένεση αλ-
λά και τις οικονομικές επιπτώσεις τους. 

Εκτός από την αποφυγή του ήλιου με ρούχα, 
καπέλα, γυαλιά κ.λπ., τα αντιηλιακά ευρέως φά-
σματος κρίνονται απαραίτητα στην προφύλαξη 
από τον ήλιο (βλ. και προφύλαξη φωτοαλλεργι-
κής δερματίτιδας εξ επαφής).
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συχνότητα
Η συχνότητα της ΦΑΔΕ είναι 10-20% περίπου 

ως μέσος όρος από τη βιβλιογραφία στους φωτο-
ευαίσθητους ασθενείς αν και η συχνότητα κυμαί-
νεται από 2,3% έως και 39,5%. Θεωρείται σπα-
νιότερη από την φωτοερεθιστική αν και υπάρ-

χουν και αντίθετες απόψεις. Οι διαφορές αυτές 
οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως το-
πικές ιδιαιτερότητες, στην επιλογή των ασθενών 
αλλά και των αλλεργιογόνων που χρησιμοποι-
ούνται, στον τρόπο επαφής με τις υπεύθυνες χη-
μικές ουσίες κ.ά. Είναι, όμως, γεγονός ότι η μέ-

θοδος των φωτο patch tests γενικά δεν εφαρ-
μόζεται όσο συχνά θα έπρεπε και επομένως η 
πραγματική συχνότητα της ΦΑΔΕ είναι, μάλλον, 
υποεκτιμημένη.

Αρκετές φωτοαλλεργιογόνες ουσίες κάτω από 
ορισμένες συνθήκες (υψηλή πυκνότητα, μεγά-
λη ποσότητα, επαρκής ακτινοβολία κ.λπ.) μπο-
ρεί να προκαλέσουν ταυτόχρονα και φωτοερε-
θιστική δερματίτιδα και/ή αλλεργική δερματίτιδα 
εξ επαφής. Επίσης, μερικά κλασικά αλλεργιογό-
να μπορεί να προκαλέσουν και/ή φωτοδερμα-
τίτιδες (βλ. φύλλα οδηγιών αλλεργιογόνων ευ-
ρωπαϊκής σειράς). 

παθογένεια
Για να προκληθούν οι αντιδράσεις αυτές είναι 
απαραίτητη και η δράση του φωτός στις ουσίες 
αυτές οι οποίες έχουν την ικανότητα να απορρο-
φούν την ηλιακή ακτινοβολία, κυρίως,  στο φά-

ΦΩΤΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ 
ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ (ΦΑΔΕ)
(Photoallergic Contact Dermatitis -PACD)

Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της δερματίτιδας εξ επαφής υπάγονται και 
οι φωτοδερματίτιδες οι οποίες μπορεί να είναι φωτο-ερεθιστικές (ΦΕΔΕ) και 
οι οποίες αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο ή φωτοαλλεργικές 
(ΦΑΔΕ) οι οποίες προκαλούνται από τοπικά ή συστηματικά χημικά αίτια και 
θα περιγραφούν παρακάτω.



σμα από 315-400nm από τις UVA ή 400-800nm 
από το ορατό φως και σπάνια από τις UVB (290-
315nm) Η ενέργεια που απορροφάται προκαλεί 
μια φωτοχημική αντίδραση. Στην περίπτωση της 
φωτοαλλεργικής αντίδρασης παράγεται ένα αντι-
γονικό μόριο, δηλαδή ένα φωτοαλλεργιογόνο, 
με μη γνωστό μηχανισμό, το οποίο δρα όπως 
στην κλασική κυτταρικού τύπου IV αντίδραση 
κατά Gell και Coombs, ευαισθητοποιώντας πρώ-
τα το άτομο και σε δεύτερη φάση προκαλώντας 
την αντίδραση. Στην περίπτωση της φωτοτοξικής 
δερματίτιδας το φωτοχημικό προϊόν καταστρέφει 
απευθείας το δέρμα με την πρώτη επαφή. Σε ό,τι 

αφορά τους μηχανισμούς ως περισσότερο πιθα-
νοί φαίνονται δύο.

1. Ένα ειδικό χρωμοφόρο (δηλ. ένα μόριο ικα-
νό να απορροφά φως) μπορεί να μεταπίπτει σε 
διεγερμένη ασταθή κατάσταση. Όπως αυτό επα-
νέρχεται στην αρχική του θέση, απελευθερώνε-
ται ενέργεια και πιθανότατα αυτή οδηγεί σε σύ-
ζευξη με ένα μεταφορέα, όπως μια πρωτεΐνη.

2. Δημιουργείται ένα σταθερό φωτοπροϊόν το 
οποίο λειτουργεί σαν μια απτίνη η οποία συνε-
νώνεται με ένα μεταφορέα και έτσι δημιουργεί 
ένα πλήρες αντιγόνο.

Αίτια
Οι χημικές ουσίες οι οποίες με τη βοήθεια του φω-
τός προκαλούν ΦΑΔΕ υπάρχουν σε φάρμακα, αντι-
ηλιακά, καλλυντικά, αρώματα. Η συχνότητα που 
αυτές προκαλούν αντιδράσεις αλλάζει ανάλογα 
με τη χρήση τους. Έτσι, μετά τις πρώτες παρατη-
ρήσεις ΦΑΔΕ στη δεκαετία του ’60 από χλωριω-
μένες σαλικυλανιλίδες σε πολλές χιλιάδες προ-
σβεβλημένων από χρήση σαπουνιών και απορ-
ρυπαντικών που τις περιέχουν ως αντιβακτηριδι-
ακά17 σήμερα παρατηρούνται αραιά κρούσματα.  
Το ίδιο συνέβη κατά το 1980 και με ένα σταθερο-
ποιητικό συστατικό των αρωμάτων, την musk am-

Εικ. 2-1. Φωτοαλλεργική δερματίτις από ketoprofen 
με έντονο εκζεματικό χαρακτήρα και όχι τόσο σαφή δι-
αχωρισμό των βλαβών των ηλιοεκτεθειμένων μερών.

- Αντιηλιακά (βλ. Πίνακα 4-4)
- Αντιμυκητιασικά - Αντιμικροβιακά Fenticlor, Jadit, Multifungin
- Ανθελονοσιακά Bithionol, Chlorhexidine, 
   Hexachlorophene
 Tetrachlorosalicylanilide (TCSA)
 Tribromosalicylanilide (TBS)
 Trichloracarbanilide (TCC),
 Triclosan
 Quinines (quinidine, quindoxine,
 olaquindox)
- Αρώματα Methylcumarine, Musk ambrette,
 Sandall wood oil
- Αντιοξειδωτικά Τhiourea
- Τοπικά Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Ketoprofen
- Σουλφοναμίδες Sulfanilamide
- Φαινοθειαζίνες Chlorpromazine, Promethazine
- Χρωστικές Eosine

Πίνακας 2-1: Φωτοαλλεργιογόνες ουσίες.

 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

Shower Oil - Emollient  200ml 

Shower Cream  200ml

Eλαιώδες Aφρόλουτρο    30% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησμώδες

• Ξηρό & Eρεθισμένο δέρμα

• Aτοπική Δερ! ατίτιδα σε “Eνήλικες & Παιδιά”

με: Λάδι Aβοκάντο (Bιταμίνες A, D, E, F), Yγρή Παραφίνη, Λεκιθίνη

Kρεμώδες Aφρόλουτρο    50% O/W

Aναλιπαντικό, Aντικνησμώδες

• Aτοπική Δερ! ατίτιδα σε έξαρση

• Aφυδατωμένο δέρμα • Ψωρίαση • Iχθύαση

με: ω3, ω6 λιπαρά οξέα, Aραχιδέλαιο, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2017:  53 Years
Dermatological Skin Care

 
ω3, ω6λιπαρά οξέα
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 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

 

Special Body Milk 200ml

  

 

Ενυδατικό & Αναλιπαντικό

Γαλάκτωμα    30% O/W

 

 

• Ατοπική Δερματίτιδα

σε έξαρση

• Πολύ Ξηρό &

Aφυδατωμένο δέρμα

 

 

 με: Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Bαζελίνη, Λάδι Jojoba, Butyrospermum

Ως έκδοχο με:
  Kρέμες Kορτιζόνης 30g/100ml, Urea έως 20%,

  Acid Sallicylic 5%, Menthol 0,5%

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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brette, η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως στις λο-
σιόν μετά το ξύρισμα σε πυκνότητες έως και 15% 
και προκάλεσε συχνά εντοπισμένη φωτοαλλερ-
γική δερματίτιδα και, ενώ τώρα απαγορεύεται η 
χρήση της στην Ευρώπη, χρησιμοποιείται ακόμη 
στην Ασία και αλλού.

Ενώ υποχωρούσαν τα περιστατικά από αυτές 
τις ουσίες σιγά-σιγά, άρχισαν να εμφανίζονται και 
να αυξάνουν άλλα, όπως από τα αντιηλιακά, λό-
γω αυξημένης χρήσης τους για αντιηλιακή προ-
στασία από το φόβο των καρκίνων του δέρμα-
τος αλλά και για αντιγηραντική δράση. Η χρήση 
των αντιηλιακών επεκτάθηκε, βέβαια, και σε άλ-
λα καλλυντικά όπως κρέμες, σπρεϋ μαλλιών και 
όχι μόνο για την αντιηλιακή προστασία που προ-
σφέρουν αλλά και γιατί έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος 
ζωής τους λόγω επιβραδυνόμενης αποδόμησής 
τους από τον ήλιο. Και σε αυτή την ομάδα, ενώ 
αρχικά το αίτιο ήταν το PABA και οι εστέρες του, 
τον τελευταίο καιρό το πιο συχνό αλλεργιογόνο 
στα αντιηλιακά είναι το oxybenzone με λιγότερα 
κρούσματα στο ΡΑΒΑ λόγω κυκλοφορίας αυτών 
και χωρίς ΡΑΒΑ (PABA free). Εκτός, βέβαια, από 
την ομάδα της βενζοφαινόνης και άλλα συστατι-
κά των αντιηλιακών μπορεί να προκαλέσουν συ-
χνά αντιδράσεις, όπως cinnamates, PABA και λι-
γότερο συχνά τα υπόλοιπα.

Επίσης, μια ομάδα φωτοαλλεργιογόνων με 
υψηλά ποσοστά είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη (non-steroidal anti-inflammatory drugs-
NSAIDs) με κύριο εκπρόσωπο την  kefoprofen από 
τοπική χρήση η οποία στην Ελλάδα κυκλοφορεί 
μόνο σε κάψουλες και ενέσιμη μορφή (Εικ. 2-1).

Στον πίνακα 4-1 παρατίθενται τα κυριότερα 
φάρμακα και ουσίες τα οποία είναι τοπικά φω-
τοαλλεργιογόνα. Από τον πίνακα 2-1 αξίζει να 
σχολιάσουμε τα παρακάτω:

- Τα αντιμυκητιασικά και τα αντιμικροβιακά χρη-
σιμοποιούνται σε διάφορα καλλυντικά,  όπως 
σαπούνια, σαμπουάν, αποσμητικά, αντισηπτικά, 
απολυμαντικά κ.ά., και μπορεί να προκαλέσουν 
αντιδράσεις και σε χρήστες αλλά και σε εργάτες, 
κυρίως βιομηχανικής παρασκευής.

- Οι κινίνες χρησιμοποιούνται, πιο πολύ σε τρο-
φές ζώων και τονωτικές λοσιόν μαλλιών.

- Τα αρώματα προστίθενται για την ευχάριστη 
μυρωδιά τους σε πολλά αν όχι σε όλα τα καλ-
λυντικά.

- Η θειουρία χρησιμοποιείται σε χαρτιά (κυρί-
ως φωτοτυπίες) φωτογραφίες, σε ελαστικά, κολ-
λητικές ουσίες και ρούχα.

- Οι σουλφοναμίδες ευτυχώς δεν κυκλοφορούν 
πλέον στην Ευρώπη σε πούδρα (Εικ. 2-2 α, β, γ).

- Οι φαινοθειαζίνες μπορεί να προκαλέσουν 
ΦΑΔΕ (ή ΦΕΔΕ) από επαφή, κυρίως, στα χέρια 
σε νοσηλευτικό προσωπικό ή εργάτες βιομηχα-
νιών παρασκευής.

- Η promethazine (phenergan) κυκλοφορεί 
ακόμα στην Ελλάδα ως τοπικό αντιϊσταμινικό και 
συνταγογραφείται από άλλες ειδικότητες.

Σπανιότερα αίτια ΦΑΔΕ είναι τα εντομοκτόνα 
ή παρισιτοκτόνα (Folpet και Capan) που χρησι-
μοποιούνται, κυρίως, από αγρότες αρωματικοί 
λειχήνες και φυτά της οικογένειας compositae, 
όπως τα χρυσάνθεμα, ρητίνες, όπως η tosyl-
amide/ formaldehyde σε βερνίκια νυχιών, το 

κολοφώνιο, τοπικά αναισθητικά, όπως η dibu-
caine, η κρέμα zovirax, το κάδμιο σε τατουάζ, 
το σκόρδο, η etofenamate σε γέλη (Roiplοn) 
με σύγχρονη ΑΔΕ κ.ά. Σε ό,τι αφορά στις αντι-
δράσεις από την οικογένεια compositae πιστεύ-
εται ότι δεν είναι μία πραγματική φωτοαλλεργι-
κή δερματίτιδα αλλά η μετατροπή μιας αλλεργι-
κής δερματίτιδας σε φωτοευαισθησία με άγνω-
στο μηχανισμό γεγονός που μπορεί να συμβαί-
νει και με άλλες ουσίες. 

Κλινική Εικόνα
Κλινικά, στην οξεία φάση παρατηρείται εικό-

να εκζέματος με ερύθημα, φυσαλίδες ή πομφό-
λυγες στα εκτεθειμένα, κυρίως, στον ήλιο μέρη 
(Εικ. 2-3), ενώ χαρακτηριστικά η περιοχή των άνω 
βλεφάρων, κάτω από το πηγούνι και κάτω από 
το αυτί παραμένει, συνήθως, υγιής (Wilkinson’s 
triangle). Xαρακτηριστική είναι, επίσης, η προ-
σβολή του V του θώρακα κυρίως, στις γυναίκες 
και το συνήθως σαφές όριο μεταξύ υγιούς και 
πάσχοντος δέρματος στα όρια των ρούχων (βλ. 
και Εικ. 2-1). Στις υποξείες ή χρόνιες περιπτώσεις 
υπερτερούν κλινικά οι λειχηνοποιημένες πλάκες.

Εκτός από την εικόνα που αναφέρθηκε παρα-
πάνω μπορεί να εμφανιστούν διάφορες άλλες, 
όπως σαν ηλιακά εγκαύματα, σαν ερυθηματώ-
δης λύκος, λειχηνοειδή ή τύπου ομαλού λειχή-
να εξανθήματα. Αυτό που πάντα μένει σταθερό 
είναι η προσβολή των περιοχών που έχουν εκτε-
θεί στον ήλιο και που μπορεί να είναι ετερόπλευ-
ρες, όπως στο αριστερό ήμισυ του προσώπου 
και τον αριστερό βραχίονα και αντιβράχιο σε ένα 

   

ΧωρίςΣυντηρητικά

με: Υγρή Παραφίνη, Recinoleate, Λάδι Jojoba, Λεκιθίνη, Ascorbyl Palmitate

Urea Lotion 10%  200ml

Urea Lotion  5%   400ml

Ενυδατικό, Αναλιπαντικό &

Αντικνησμώδες Γαλάκτωμα

Δερματοπάθειες

με έντονη Ξηρότητα & Kνησμό 
 

 

• Έκζεμα     • Nευροδερματίτιδα

• Ψωρίαση   • Iχθύαση  

    
Ως έκδοχο με: Κρέμες  Κορτιζόνης 30g/100ml, Acid Sallicylic  5%, Menthol  0.5%
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 • Yποαλλεργικά

 • Κλινικά δοκιμασμένα

Hand Urea 5%  75ml 

Hand + Nail Balm  75ml

• Iσχυρή Eνυδάτωση & Φροντίδα

• Mειώνει τον κνησμό • Kερατολύει Ήπια

• Περιποιείται το Έκζεμα των χεριών

• Eνισχύει τα εύθραυστα &
προβληματικά NYXIA
με: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide, Urea

• Eνυδατώνει & Aναπλάθει το δέρμα

• Eνισχύει τα Eύθραυστα &
Προβληματικά NYXIA
με: Hydrolyzed Keratine, Polyacrylamide

 

 

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr

1965 - 2017:  53 Years
Dermatological Skin Care

Ως Έκδοχο ! ε: Kρέμες Kορτιζόνης 30g/75ml, Acid Sallicylic 4-5%
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οδηγό αυτοκινήτου. Είναι πιθανό οι βλάβες να 
επεκτείνονται και στα καλυμμένα μέρη.

Μερικές φορές η φωτοαλλεργιογόνος ουσία 
μπορεί να μεταφερθεί με τα χέρια σε άλλες πε-
ριοχές (έκτοπη δερματίτις) ή να μεταφερθεί  από 
τον/την σύντροφο (connubial).

Σπάνια μπορεί να παρατηρηθεί εξάνθημα τύ-
που πολύμορφου ερυθήματος ή λευκομελα-
νοδερμία καθώς και κνιδωτικές και πορφυρικές 
βλάβες κυρίως στα κάτω άκρα.

Η ΦΑΔΕ προκαλείται φυσικά και από αερομε-
ταφερόμενα αλλεργιογόνα αλλά και πάλι εντοπί-
ζεται κυρίως στα ηλιοεκτειθέμενα μέρη, δηλαδή 
δεν παρατηρείται στα βλέφαρα, οπισθοωτιαία, 
στην υπογνάθιο χώρα και στα μέρη που καλύ-
πτονται από τα μαλλιά. Βέβαια, μπορεί οι ίδιες 
ουσίες να προκαλούν και αλλεργική, αλλά και 
φωτοτοξική αντίδραση εξ επαφής ή να επιδει-
νώνονται απλώς από το φως (π.χ. compositae), 
οπότε η κλινική εικόνα είναι ανάλογα μεικτή και 
να απαιτούνται εκτός από τα φωτο-patch tests, 
φωτοδοκιμασίες αλλά και κλασικά patch tests 
για τη διερεύνησή τους.

Επίσης, έχει αναφερθεί με την ketoprofen η 
μη πρόκληση εξανθήματος στη θέση της αρχι-

κής εφαρμογής αλλά σε νέα επανέκθεση στον 
ήλιο εμφάνιση δερματίτιδας και στις καλυμμένες 
αλλά και στις ακάλυπτες περιοχές.

Ο χρόνος κατά τον οποίο το δέρμα συνεχίζει 
να αντιδρά στο φως, ενώ έχει σταματήσει η επα-
φή με την υπεύθυνη ουσία διαφέρει ανάλογα με 
τα φωτοαλλεργιογόνα. Για τα αντιηλιακά πιστεύ-
εται ότι είναι λιγότερος από 4 ημέρες, ενώ για τα 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι από 17 ημέ-
ρες έως και περισσότερες εβδομάδες.

Διάγνωση
Η διάγνωση της ΦΑΔΕ θα επιβεβαιωθεί με τα 

photo patch tests (τα οποία δεν  χρειάζονται σε 
περίπτωση ΦΕΔΕ) και  εκτελούνται με διάφορους 
παραπλήσιους τρόπους, κατά βάση ως εξής:

Την 1η ημέρα επικολλώνται στην πλάτη του 
ασθενούς δύο παράλληλες όμοιες σειρές από τα 
φωτο-αλλεργιογόνα που θέλουμε να ελέγξου-
με (και η Ευρωπαϊκή καθιερωμένη ή τροποποιη-
μένη σειρά). Τέτοια υπάρχουν στο εμπόριο δοκι-
μασμένα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε με 
προσοχή και άλλα ύποπτα υλικά που φέρνει ο 
ασθενής, όπως καλλυντικά, αντιηλιακά κ.λπ., κα-
τάλληλα προετοιμασμένα. Στον Πίνακα 2-2 φαί-

νονται τα φωτοαλλεργιογόνα που καθορίστηκαν 
ως απαραίτητα από 45 Δερματολογικά κέντρα της 
Αυστρίας, Γερμανίας και Ελβετίας και ισχύουν από 
τον Απρίλιο του 2000 (διατίθενται από την TRO-
LAB-HERMAL, όπως και η Ευρωπαϊκή σειρά). Στον 
Πίνακα 2-3 αναφέρονται τα ανανεωμένα από το 
2005 της σειράς αντιηλιακών της CHEMOTECH-
NIQUE DIAGNOSTICS με λίγες διαφορές μεταξύ 
των δύο σειρών, όπως φαίνονται στους πίνακες 
και αφορούν, κυρίως, μερικές ουσίες επιπλέον 
στα αντιηλιακά από την Chemotechnique, ενώ η 
Trolab έχει επιπλέον φωτοαλλεργιογόνες ουσίες 
εκτός των αντιηλιακών. Οι σειρές αυτές αλλάζουν 
κατά διαστήματα ανάλογα με τις επιδημιολογικές 
μελέτες και είναι λίγο διαφορετικές στις διάφορες 
χώρες αλλά και μεταξύ εργαστηρίων. Την ίδια μέ-
ρα γίνεται στους γλουτούς δοκιμασία ελέγχου της 
ελάχιστης ερυθηματογόνου δόσης (Minimal Ery-
thema Dose-MED) για την UVA αλλά και για την 
UVB. Για την UVB από 1-80 ή 100mJ/cm2 σε 8-10 
δόσεις ανά 10mJ/cm2 ανά δόση, ενώ για την UVA 
ανάλογα δοκιμάζονται δόσεις από 1J/cm2 εως 10 
σε 8-10 δόσεις (ανά 1J/cm2). Λόγω του ότι οι πε-
ρισσότερες φωτοαντιδράσεις εμπίπτουν στο φά-
σμα της UVA και, κυρίως, στα 5-10J/cm2 στην πρά-

Εικ. 2-2 α, β, γ. Φωτοαλλεργικές αντιδράσεις μετά λήψη τριμεθοπρίμης-σουλφαμεθοξαζόλης.
α 

β 

γ 
Εικ. 2-3. Φωτοδερματίτις από άγνωστη αιτία με 
χαρακτηριστική εντόπιση των βλαβών και έλλει-
ψη προσβολής της περιοχής κάτω από το πηγούνι.

 % pet
1. 5-Bromo-4’-chlorosalicylanilide 1%
2. Hexachlorophene 1%
3. Bithionol 1%
4. Sulfanilamide 5%
5. Promethazine Hydrochloride 0,1%
6. Quinidine Sulphate 1%
7. Fragnance Mix 8%
8. * p-Aminobenzoic Acid 10%
9. * 2-Ethylhexyl-p-Dimethylaminobenzoate 10%
10. * Benzophenone 4 10%
11. * 4-tert-Butyl-4’-Methoxy-Dibenzoylmethane 10%
12. * Isoamyl-p-methoxycinnamate 10%
13. * 2-Ethylhexyl-p-Methoxycinnamate 10%
14. * 3-(4-Methylbenzylidene)-Camphor 10%
15. * 2-Phenyl-5-benzimidazolsulphonic Acid 10%
16. * Oxybenzone 10%
17. Thiourea 0,1%
18. Olaquindox 1%
*Συστατικά αντιηλιακών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-2: Φωτοαλλεργιογόνα της TROLAB.

 % pet
1. 4-tert.Butyl-4’-methoxy-dibenzοylmethane (Parsol 1789, Eusolex 9020) 10.0
2. 4-Aminobenzoic acid (PABA) 10.0
3. Homosalate 5.0
4. 3-(-4-Methylbenzyliden) camphor (Eusolex 6300) 10.0
5. 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate
    (Eusolex 6007, Escalol 507, Octyl Dimethyl-PABA) 10.0
6. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone (Eusolex 4360, Escalol 567, 
     Oxybenzone, Benzophenone-3)  10.0
7. 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate (Parsol MCX, Escalol 757) 10.0
8. 2-Hydroxy-methoxymethylbenzophenone (Mexenone) 10.0
9. 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonic acid (Eusolex 232, Novantisol) 10.0
10. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonic acid 
    (Sulisobenzone, Uvinyl MS-40, Benzophenone 4) 10.0
11. Drometrizole trisiloxane 10.0
12. Octocrylene 10.0
13. Octyl salicylate 5.0
14. Octyl triazone 10.0
15. Isoamyl-p-methoxycinnamate 10.0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-3: Σειρά αντιηλιακών 
της CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS.
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ξη χρησιμοποιείται αυτή η δόση για τις δοκιμασίες 
και δεν δοκιμάζεται MED για την UVB ακτινοβολία 
εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως η sulfanilamide 
και η diphenhydramine ή άλλα φάρμακα.

Την 2η ημέρα γίνεται η ανάγνωση των MEDs. 
Αν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, αυξάνου-
με ανάλογα προσεκτικά τις δόσεις. Την 3η ημέ-
ρα γίνεται αφαίρεση των ταινιών και ανάγνωση 
των αντιδράσεων. Επίσης, γίνεται και επανεκτί-
μηση των δοκιμών για την ανεύρεση της ελάχι-
στης ερυθηματογόνου δόσης. Ακολούθως, η μια 
σειρά σκεπάζεται με αδιαφανές υλικό, αλουμι-
νόχαρτο ή τσόχα, ενώ η παράλληλη ακτινοβο-
λείται 30 λεπτά με UVA.

H δόση που συνιστάται είναι από 5-10 J/cm2 ή 
50% της MED ή 1J/cm2 λιγότερο από την MED 
και μετράται με ειδικό μετρητή. Πρακτικά, η δό-
ση είναι κατά μέσο όρο 5 J/cm2 και ελαττώνεται 
ανάλογα σε ανοιχτόχρωμα άτομα ή αυξάνεται σε 
σκουρόχρωμα. Ως πηγή φωτός χρησιμοποιού-
νται διάφορες συσκευές αλλά πιο προσιτές είναι 
οι φορητές μονάδες για PUVA με λάμπες φθορί-
ου (Εικ. 2-4) και οι απλές UVB λάμπες. Επειδή η 
ένταση της ακτινοβολίας τους ελαττώνεται με το 
χρόνο, χρειάζεται μέτρησή της κατά περιόδους. 
Μετά την ακτινοβολία τα αντιγόνα καλύπτονται 
με αδιαφανές υλικό και ο ασθενής επιστρέφει 
την 4η ή 5η μέρα και σπάνια αργότερα (δηλ. 24 
h ή 48h ή 72h μετά την ακτινοβολία) και γίνεται 
ανάγνωση των patch και των photo patch tests 
όπως στα κανονικά patch tests. 

Ως θετική φωτοαλλεργική δοκιμασία καταγρά-
φεται η αντίδραση που παρατηρείται μόνο στη θέ-
ση που ακτινοβολήθηκε και όχι στην αντίστοιχη 
θέση του μάρτυρα. Αν συμβεί να υπάρχει αντί-
δραση και στη θέση του μάρτυρα που δεν ακτι-
νοβολήθηκε, τότε πιθανόν υπάρχει μόνο αλλερ-
γική εξ επαφής δερματίτιδα. Αν η ένταση της αντί-
δρασης είναι μεγαλύτερη στην ακτινοβοληθείσα 
θέση, τότε μπορεί με προσοχή να δεχτούμε ότι 
υπάρχει αλλεργική και φωτοαλλεργική δερμα-
τίτιδα εξ επαφής. Η ανάγνωση των αντιδράσεων 
πρέπει να γίνει οπωσδήποτε δύο φορές σε 24h 
ή 48h ή 72h ή και αργότερα έως και τη 10η ημέ-
ρα (Πίνακας 2-4). Οι δύο αναγνώσεις πρέπει να 
έχουν απόσταση μεταξύ τους 48h. Υπάρχει, βέ-
βαια, και η άποψη ότι οι δοκιμασίες με UVB και 
η επιδραδυσμένη ανάγνωση των 7 ημερών δεν 
προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Τα προβλήματα που 
ανακύπτουν και οι προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται είναι περίπου τα ίδια, όπως και στη 
διενέργεια των patch tests με επιπλέον προφύ-
λαξη από το φως. Οι ψευδώς θετικές, οι ψευδώς 

αρνητικές και οι φωτοτοξικές αντιδράσεις δημι-
ουργούν συχνά προβλήματα και απαιτούν εξειδί-
κευση και εμπειρία. Στις φωτοτοξικές μπορεί κα-
νείς να εκτελέσει δοκιμασίες με διαδοχικές αραι-
ώσεις της ουσίας και μειώσεις της ακτινοβολίας 
(photo patch test mapping). Θετική αντίδρα-
ση σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και/ή πολύ 
χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας σημαίνει, μάλλον, 
φωτοαλλεργία παρά φωτοτοξικότητα.

Υπάρχουν αλλεργιογόνα που δεν διεισδύουν 
καλά στο δέρμα, οπότε σκαριφίζοντας το δέρμα 
ή λεπτύνοντας την κερατίνη με κολλητική ταινία 
(tape-stripping) μπορεί να πετύχουμε καλύτε-
ρη διείσδυση. Μερικά αλλεργιογόνα, όπως οι 
φαινοθειαζίνες, μπορεί να αναπτύσσουν φωτο-
τοξικές αντιδράσεις παρά φωτοαλλεργικές, ενώ 
η methylcumarine καταστρέφεται, αν μείνει πο-
λύ στο δέρμα και γι’ αυτό συνιστάται να τοπο-
θετείται λίγο (30΄) πριν την ακτινοβολία. Σπάνια 
συμβαίνει μία θετική αντίδραση να θετικοποιεί-
ται μετά την ακτινοβολία, ενώ παραμένει θετική 
στη μη ακτινοβοληθείσα περιοχή. Η παθοφυσι-
ολογία και οι κλινικές συνέπειες αυτών των φαι-
νομένων δεν είναι γνωστά. Εάν υπάρχει, βέβαια, 
κλινική συσχέτιση, πρέπει να εκτιμηθεί ανάλογα.

Όπως και με τα κλασικά patch tests, έτσι και 
με τα φωτο-patch tests μπορεί να παρατηρη-
θούν για τους ίδιους λόγους και επιπλέον από 
τη χρήση του φωτός, ψευδώς θετικές και ψευδώς 
αρνητικές αντιδράσεις. Μια συχνή αιτία ψευδώς 
θετικών ή φωτοερεθιστικών αντιδράσεων είναι 
ουσίες σχετιζόμενες με τη φαινοθειαζίνη (chlo-
ropromazine και promethazine). Επίσης, σε με-
ρικά αντιγόνα παρατηρείται μια άμεση ερεθιστι-
κή αντίδραση με το τέλος της ακτινοβολίας χω-
ρίς κλινική συσχέτιση.

Ιστολογική Εξέταση 
Τα ευρήματα στις βιοψίες δέρματος μας βο-

ηθούν στη διάγνωση της ΦΑΔΕ, αλλά κυρίως 
στη διαφορική διάγνωση με άλλες συναφείς πα-
θήσεις. (Εικ. 2-5)

Διαφορική Διάγνωση 
Η διαφορική διάγνωση της ΦΑΔΕ θα γίνει από 

την αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα, την φωτο-
τοξική δερματίτιδα, την δερματίτιδα από αερομε-
ταφερόμενα αλλεργιογόνα, τις ενδογενείς δερμα-
τίτιδες, την ψωρίαση, τη δερματομυοσίτιδα, τον 
ερυθηματώδη λύκο, τον λειχήνα, τα φαρμα-
κευτικά εξανθήματα, τα δερματικά λεμφώματα, 
το πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα, την ηλιακή 
κνίδωση, τις άλλες φωτοδερματοπάθειες κ.λπ.

Πρόγνωση
Στις περισσότερες περιπτώσεις η φωτοδερ-

ματίτιδα υποχωρεί, αν αρθούν τα αίτια που την 
προκάλεσαν (transient light reactions). Σπανι-
ότερα η φωτοευαισθησία μπορεί να παραμεί-
νει και μετά την αποφυγή του αντιγόνου (persis-
tent light reactions). Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η φωτοδερματίτιδα εξαπλώνεται σε όλο το σώ-
μα πέρα από τις αρχικές θέσεις προσβολής και 
μπορεί να προκαλείται εκτός από την UVA και 
από την UVB μόνο.

Όπως και με την αλλεργική δερματίτιδα εξ επα-
φής η αποφυγή του αλλεργιογόνου είναι αρκετή 
τις περισσότερες φορές, για να υποχωρήσει εντε-
λώς η αντίδραση. Μερικές φορές, όμως, παρά 
την απομάκρυνση της υπεύθυνης ουσίας συμ-
βαίνει μια υποτροπιάζουσα παροδική δερματίτι-
δα με την έκθεση στο ηλιακό φως, όπως με τα 
παράγωγα της θειουρίας και την ketoprofen. Άλ-
λες φορές η αντίδραση επιμένει (persistent light 
reaction), όπως με την ketoprofen ή την chlo-
ropromazine. Παρόμοια επιμένουσα φωτοευαι-
σθησία παρατηρείται μετά από χρόνια αλλεργι-
κή δερματίτιδα εξ επαφής σε φυτά της οικογένει-
ας Compοsitae σε αρώματα και λειχήνες και άλ-
λες ουσίες. Ως αιτία αυτού του φαινομένου πιθα-
νολογείται ο σχηματισμός ενδογενών φωτοπρο-
ϊόντων τα οποία δρουν ως φωτοαλλεργιογόνα 
στο φάσμα των UVB και όχι των UVA, οι οποί-
ες είναι υπεύθυνες για την συνήθη φωτοαλλερ-
γική δερματίτιδα. Η οντότητα αυτή της επίμονης 
αντίδρασης στο φως μαζί με το φωτοευαίσθητο 
έκζεμα, την φωτοευαίσθητη δερματίτιδα και την 
ακτινική δικτύωση (actinic reticuloid) περιλαμβά-
νονται στο ίδιο πλαίσιο με την ορολογία «χρόνια 
ακτινική δερματίτις» (chronic actinic dermatitis).

Μια άλλη επιπλοκή περιγράφηκε για πρώτη 
φορά και αφορά στην εμφάνιση κύστεων (mil-
ia) μετά την αποδρομή οξείας ΦΑΔΕ. Η πιθα-
νότητα συσχέτισης της ΦΑΔΕ με την παθογένεια 
της ποικιλοδερμίας του Givatte δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί με βεβαιότητα (Εικ. 2-6). 

Μεγάλη σημασία για την καλή πορεία της ΦΑ-
ΔΕ έχει και η αποφυγή των ουσιών οι οποίες 
μπορεί να προκαλέσουν διασταυρούμενες αντι-
δράσεις. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται συχνά 
στην ομάδα των φαινοθειαζινών και των ΜΣΑ, 
κυρίως με ketoprofen, tiaprofenic acid, supro-
fen και benzophenone.

Θεραπεία
Η αντιμετώπιση είναι η ίδια, όπως και στη φω-

τοερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής και περιλαμ-

Εικ. 2-4. Φορητές μονάδες UVA ακτινοβολίας για 
χέρια και πόδια.

Εικ. 2-5. Ιστολογική εικόνα ΦΑΔΕ. Ακάνθωση με 
ήπιο οίδημα στην επιδερμίδα και πολυάριθμα λεμ-
φοκύτταρα στο χό ριο. (Η+Ε x100).

Εικ. 2-6. Ποικιλοδερμία του Civatte, η οποία κλι-
νικά μοιάζει λίγο με ορισμένους τύπους φωτο-
δερματίτιδων.



βάνει αποφυγή των αιτίων (χημικής ουσίας και 
φωτός) και τοπική θεραπεία με κομπρέσες, μαλα-
κτικά, κορτικοστεροειδή ή συστηματική με αντιϊ-
σταμινικά-αντικνησμώδη, κορτικοστεροειδή κ.λπ. 
Προσοχή απαιτείται κατά την αρχική φάση οπό-
τε ανάλογα με τη βαρύτητα είναι απαραίτητη η 
παραμονή σε σκοτεινά δωμάτια ή με παχιά τζά-
μια για 1-2 εβδομάδες και ακολούθως αποφυ-
γή έκθεσης στον ήλιο και καλή φωτοπροστασία. 

Προφύλαξη
Η προφύλαξη, όπως και στην αλλεργική δερ-

ματίτιδα εξ επαφής, περιλαμβάνει αποφυγή του 
χημικού αιτίου, αλλά επιπλέον πρέπει να απο-
φεύγεται και η έκθεση στον ήλιο ή σε παρόμοι-
ες πηγές φωτός. Από τα αίτια που αναφέρθη-
καν στην αρχή η musk abrette έχει αποσυρθεί 
στις περισσότερες χώρες, αλλά είναι ραγδαία η 
αύξηση περιστατικών με ΦΑΔΕ από αντιηλιακά 
των οποίων η χρήση τα τελευταία χρόνια συνε-

χώς αυξάνεται λόγω του φόβου του μελανώμα-
τος, της έμμεσης αντιγηραντικής δράσης με την 
αποφυγή της ακτινοβολίας του ήλιου και της εν-
σωμάτωσής τους σε καλλυντικά, για να αυξή-
σουν το χρόνο αποδόμησής τους από το φως.

Σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγονται αντιηλια-
κά με άλλα χημικά συστατικά ή φυσικά αντανα-
κλαστικά χωρίς χημικές ουσίες με ικανό δείκτη 
προστασίας (SPF >15). Σε περίπτωση ευαισθη-
σίας στο ΡΑΒΑ να μην ξεχνάμε και την πιθανό-
τητα διασταυρούμενης αντίδρασης με την «πά-
ρα-άμινο» ομάδα (βλέπε κεφ. ΑΔΕ).

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επί-
σης, πρέπει να είναι ενήμερο της πιθανότητας 
πρόκλησης φωτοευαισθησίας από τις φαινοθει-
αζίνες, τα αντιβακτηριδιακά και τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, όπως και οι εργάτες αντίστοι-
χων βιομηχανιών λόγω της επαφής των ουσιών 
αυτών, κυρίως με τα χέρια χωρίς γάντια. Η προ-
φύλαξη για αποφυγή υποτροπών πρέπει να συ-

μπεριλαμβάνει και αντικείμενα που ήρθαν πριν 
σε επαφή με την υπεύθυνη ουσία, όπως επίδε-
σμοι, παντόφλες κ.λπ.

Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση κατάλληλων 
αντιηλιακών αλλά και άλλοι παράγοντες όπως 
τα ενδύματα, γυαλιά, η σκιά των δένδρων ή 
σκιάστρων, και διάφορα άλλα μέσα αλλά, κυ-
ρίως, η γενικότερη συμπεριφορά μας είναι βα-
σικές προϋποθέσεις αποφυγής έκθεσης σε νο-
σογόνο ακτινοβολία.

Τα αντιηλιακά πρέπει οπωσδήποτε να μας προ-
στατεύουν από το φάσμα των UVA το οποίο εί-
ναι, κυρίως, υπεύθυνο για τις περισσότερες ΦΑ-
ΔΕ. Ασφαλώς, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και 
μεικτά προϊόντα που προστατεύουν και από τη 
UVB (Πίνακας 4-5).

Ακόμα και τα παιδιά κάτω των 6 μηνών, όταν 
δεν μπορούν να προστατευτούν με άλλον τρό-
πο, μπορεί να χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες 
στα εκτεθειμένα μέρη, ίσως καλύτερα με ανόρ-
γανα συστατικά, για να αποφευχθούν και οι πι-
θανές ερεθιστικές και αλλεργικές αντιδράσεις 
που συχνά προκαλούν τα αντιηλιακά, εφόσον 
δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι απαγορεύονται.

Εκτός, όμως, από το ποιο αντιηλιακό θα επι-
λέξουμε, σημασία έχει και η σωστή χρήση του 
η οποία πρέπει να γίνεται ανάλογα με το πρό-
βλημα και τον τύπο του δέρματος, κυρίως, στο 
χρόνο των διακοπών. Είναι απαραίτητη η επαρ-
κής ποσότητα με την πρώτη επάλειψη στα εκτε-
θειμένα μέρη αλλά και στα μη καλά πρoστατευ-
όμενα μέρη και η επανάληψη μετά από έντονη 

Διάγνωση Ακτινοβοληθείσα  Μη ακτινοβοληθείσα
 περιοχή περιοχή

Μη ύπαρξη 
ευαισθητοποίησης - -
Φωτοαλλεργική 
δερματίτις εξ επαφής + - 
Αλλεργική δερματίτις 
εξ επαφής + ++
ΦΑΔΕ και ΑΔΕ ++ +

Πίνακας 2-4: Ανάγνωση των φωτοpatch tests.
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ή σε συνδυασμό  με Mετρονιδαζόλη, Tετρακυκλίνη

ARUBIX-S: σε Eυαίσθητη & Δυσανεκτική Eπιδερμίδα
Συμπληρωματική φροντίδα σε Θεραπείες του Προσώπου
(φαρμακευτικές, peeling, μικροκρύσταλλοι, laser, κ.ά.)
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ATACHE  S.A.
DERMATOLOGICAL SKIN CARE

By ASAC Pharma

ATACHE
DERMATOLOGICAL SKIN CARE

• Mειώνει τους ! αύρους κύκλους
με Kαφεΐνη & Φλαβονοειδή

• Aντιρυτιδική Φροντίδα
με Bιταμίνες C, E, Διαλυτό Kολλαγόνο, Pετινόλη

• Iσχυρή Eνυδάτωση
με Beta Glucane, Madecasis Acid

MDI Complex® • Mειώνει τους μαύρους κύκλους
& αποτρέπει την επανεμφάνισή τους

EYESERYL® • Iσχυρή Anti “bag” effect
για τις σακκούλες κάτω από τα μάτια,
δρώντας αποσυμφορρητικά

Eye Serum

ATACHE RETINOL Eye Serum
• Pετινόλη, Bιταμίνη E & Συνένζυ! ο Q10

• Iσχυρή Eνυδάτωση με Σιβηριανό Ginseng

2 Kαινοτό! α Συστατικά για Δυνα! ική Δράση
ενάντια σε ! αύρους κύκλους & σακκούλες
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εφίδρωση ή μπάνιο ή μετά από 20 λεπτά έως 
3 ώρες ανάλογα με την περίπτωση (συνήθως 
μετά 2 ώρες).

Σε ό,τι αφορά στην πιθανότητα έλλειψη βιταμί-
νης D από την κατάχρηση αντιηλιακών δεν φαί-
νεται να υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα αλλά σε 
ύποπτες περιπτώσεις συνιστάται η συμπληρω-
ματική λήψη από τις τροφές ή κάψουλες.

Τα ρούχα πρέπει να είναι πυκνο-υφασμένα, 
ίσως σε σκούρα χρώματα από φυσικό βαμβά-
κι (όχι λευκασμένο) ή πολυεστέρα και να φο-
ριούνται χαλαρά. Για παράδειγμα ένα πυκνο-
υφασμένο ρούχο προσφέρει 100 φορές μεγα-
λύτερη προστασία απ’ ό,τι ένα κοινό φανελάκι 
(Τ-shirt). Οι βαφές, συνήθως, απορροφούν υπε-
ριώδη ακτινοβολία αλλά μπορεί ειδικές ουσίες, 
όπως τιτάνιο ή φθορίζουσες ουσίες, να αποδί-
δουν καλύτερα στο φάσμα των UVA. Τα βρεγ-
μένα και κολλητά ρούχα δεν προσφέρουν κα-
λή προστασία σε αντίθεση με τα πλυμένα και 
χρησιμοποιημένα έως κάποιο όριο. Στο εμπόριο 
κυκλοφορούν και  σημασμένα ρούχα με ανά-
λογο δείκτη προστασίας (sun protection factor-
SPF) των αντιηλιακών ο οποίος ονομάζεται  δεί-
κτης προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβο-
λία (ultraviolet protection factor -UPF). Η μέθο-
δος προσδιορισμού του δείκτη για την Ευρώπη 
έχει προταθεί από ομάδα ειδικών και υπάρχει 
ως οδηγία με τον κωδικό prEN 13758. Οι με-
τρήσεις δεν είναι πάντα αντικειμενικές και ίδιες 
από τις διάφορες βιομηχανίες αλλά ένας δεί-
κτης UPF 40+ φαίνεται ικανός για περιοχές με 

έντονη ηλιοφάνεια και έκθεση. Πάντως, τα πε-
ρισσότερα καλοκαιρινά ρούχα έχουν UPF 10 
ή και μεγαλύτερο και προσφέρουν προστασία 
ανάλογη με την κανονική χρήση ενός αντιηλι-
ακού με SPF 30.

Η προστασία με απορροφητικά γυαλιά είτε με 
κρύσταλλα ή με επίστρωση δεν καλύπτει από 
όλο το φάσμα των ακτίνων και γι’αυτό απαιτεί-
ται επιπρόσθετη προστασία με ειδικά φίλτρα. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους απορροφητικούς 
φακούς επαφής.

Τα καπέλα πρέπει να είναι από πυκνό ύφα-
σμα με γείσο 7-12cm ολόγυρα. Τα αραιοπλεγ-
μένα ψάθινα και τα λεγόμενα τζόκερ δεν παρέ-
χουν πλήρη προστασία.

Η σκιά των δένδρων, είτε η τεχνητή από σκέ-
παστρα, ομπρέλες κ.λπ. προσφέρει σημαντική 
βοήθεια και πρέπει να αναζητείται όπου είναι εύ-
κολο. Η προστασία δεν μπορεί να εκτιμηθεί κα-
λά, γιατί επηρεάζεται από διάφορους παράγο-
ντες, όπως η πυκνότητα του φυλλώματος ή των 
σκιάστρων, η εποχή, η γεωγραφική θέση, η θέ-
ση σε σχέση με το κέντρο της σκιάς, όπου είναι 
η καλύτερη, και, κυρίως, από τις αντανακλάσεις 
του περιβάλλοντος χώρου από λευκές ή λείες 
επιφάνειες. Διάφορες άλλες ουσίες έχουν περι-
γραφεί και μελετώνται ως φωτοπροστατευτικές.

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες φαίνεται να προσφέ-
ρουν προστασία, αν και υπάρχουν και αντίθετες 
απόψεις. Το πράσινο και το μαύρο τσάι προστα-
τεύει από την ογκογόνο δράση των UVB. Εκχύ-
λισμα πράσινου τσαγιού τοπικά σε εθελοντές 

προσέφερε κάποια δοσοεξαρτώμενη προστα-
σία, όπως και η τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε) σε συν-
δυασμό με ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) από το 
στόμα ή η τοκοφερόλη και το β-καροτένιο, του 
οποίου η δράση είναι γνωστή στην ερυθροποι-
ητική πρωτοπορφυρία. Πιστεύεται ακόμα ότι η 
βρώση άφθονων φρούτων και λαχανικών με 
πράσινα φύλλα προσφέρει φωτοπροστασία.

Η βακτηριακή ενδονουκλεάση Τ4Ν5 η οποία 
αποκαθιστά το βεβλαμένο τμήμα του DNA από 
τις υπεριώδεις ακτίνες, ελαττώνει την εμφάνι-
ση ακτινικών υπερκερατώσεων και βασικοκυτ-
ταρικών καρκινωμάτων σε πάσχοντες από με-
λαγχρωματική ξηροδερμία και θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί με αντιηλιακά σκευάσματα.

Από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, η Cele-
coxib (αναστολέας της κυκλοξυγενάσης-2) μπο-
ρεί να προστατεύσει από την καρκινογόνο δρά-
ση των UV σε ποντικούς αλλά η ίδια ουσία έχει 
περιγραφεί να προκαλεί φωτοαλλεργική δερμα-
τίτιδα ως παράγωγο της sulfonamide.

Όλα τα παραπάνω, ασφαλώς πρέπει να εξε-
τάζονται και κάτω από το πρίσμα της έντασης 
της ηλιακής ακτινοβολίας η οποία αυξάνεται λό-
γω της συνεχιζόμενης καταστροφής της στιβά-
δας του όζοντος. Οι σχετικοί επιστήμονες, με-
ταξύ των οποίων και οι δερματολόγοι, και μό-
νο στα πλαίσια της πρόληψης, την οποία οφεί-
λουν να προωθούν από την ευθύνη της ειδικό-
τητάς τους, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν 
το κοινό για τις μελλοντικές νοσογόνες συνέπει-
ες του μοντέρνου πολιτισμού μας.

Tηλ.: 210 7628700
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ΙΑμΑτΙκή ΙΑτρΙκή 
ΟρισμΟσ

•  Αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών και σχέσεων των ιαματικών φυσι-
κών πόρων με το ανθρώπινο σώμα για συγκεκριμένη χρονική διάρ-
κεια που έχουν ως στόχους την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την 
πρόληψη της υγείας, καθώς και την ευεξία του ατόμου

ΒΙομΕτΕωροΛογΙκή θΕρΑπΕΙΑ 
ΟρισμΟσ

•  Είναι μία μέθοδος θεραπείας που αποσκοπεί στην τροποποίηση της 
έκθεσης των ασθενών σε φυσικούς και χημικούς παράγοντες της ατμό-
σφαιρας και στην αποφυγή επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων 
Schuh A (1995) Angewandte medizinische Klimatologie: Grundlagen und 
Praxis. Sonntag, Stuttgart

•  Η μεταφορά του ασθενούς σε ένα κλίμα καταλληλότερο για την υγεία 
του ή για τη διαχείρισή της 
NIH - U.S. National Library of Medicine MeSH

•  Κλάδος της παθολογίας που ασχολείται με τις παθογενετικές επιδρά-
σεις του βιοκλίματος στον ανθρώπινο οργανισμό 
Multidisciplinary Rehabilitation and Climatotherapy at the Dead Sea Marco 
Harari(MD), DMZ Medical Center, Ein Bokek, The Dead Sea Elisabeth 
Dramsdahl(MD), The Norwegian Rehabilitation Center at the Dead Sea 
Updated October 2010

ιστΟρια

•  Ο Ιπποκράτης (460 π.Χ) συσχετίζει το κλίμα και 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες με την υγεία 
στα έργα του «Περί ανέμων, υδάτων και τόπων» 
και «Περί χυμών»
Amelung W, Hildebrandt G (1998) Zur Geschichte 
der Bäder- und Klimaheilkunde. In: Gutenbrunner 
Ch, Hildebrandt G (eds) Handbuch der Balneologie 
und medizinischen Klimatologie. Hrsg: Springer, Berlin 
Heidelberg New York, pp 753 –758

Βασικέσ αρχέσ 
ΔιέγέρτικΟι – ΠρΟστατέυτικΟι ΠαραγΟντέσ

Amelung W (1986) Wesen der Klimabehandlung. In: Amelung W, Hildebrandt 
G (eds) Balneologie und medizinische Klimatologie. Springer, Berlin Heidelberg 
New York, pp 701 – 717 , 
Wiedemann E (1987) Klimatherapie. In: Wiedemann E (ed) Physikalische 
Therapie. Grundlagen-MethodenAnwendung. De Gruyter, Berlin, pp 535 –597
Schuh A (1993) Climatotherapy. Experientia 49:947 –956

τυΠΟι ΒιΟμέτέωρΟλΟγικήσ θέραΠέιασ

•  Αεροθεραπεία
• Ηλιοθεραπεία
• Σπηλαιοθεραπεία
• Πηλοθεραπεία
• Γείωση

Amelung W (1986) Wesen der Klimabehandlung. In: Amelung W, Hildebrandt 
G (eds) Balneologie und medizinische Klimatologie. Springer, Berlin Heidelberg 
New York, pp 701 – 717 , 
Wiedemann E (1987) Klimatherapie. In: Wiedemann E (ed) Physikalische 
Therapie. Grundlagen-MethodenAnwendung. De Gruyter, Berlin, pp 535 –597
Schuh A (1993) Climatotherapy. Experientia 49:947 –956

μήχανισμΟι Δρασήσ

•  Βελτίωση της θερμορύθμισης
• Αύξηση της φυσικής αποδοτικότητας
• Βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος
• Ρύθμιση του νευροενδοκρινικού συστήματος
• Μείωση της ευαισθησίας σε λοιμώξεις
• Αναζωογόνηση του δέρματος
• Παραγωγή vit. D
• Βελτίωση της αναπνευστικής οδού

Klimatherapie: ebenda Artikel von W. Schmidt-Kessen und mehrere Artikel 
versch. Autoren in “Heilbad und Kurort. 48. Jahrgang, Heft 3 1996
Phototherapie von S. Chlebarov und H.G. Pratzel im “Lehrbuch der Physikalischen 
Medizin und Rehabilitation”. Hrsg. von K.L.Schmidt, H. Drexel, K.-A.Jochheim 
im G. Fischer Verlag, Heidelberg, 1995 (ISBN 3-437-00797-1)
Elektroklima: P. Kröling: Übersichtsartikel in “Die Heilkunst 7/92, S. 241-250”

Διαρκέια θέραΠέιασ

•  Εξατομικευμένη θεραπεία, 3 εβδομάδες - 3 μήνες

ΑΕροθΕρΑπΕΙΑ 
τυΠΟι θέραΠέιασ

•  Ανάπαυση σε καθαρό φρέσκο αέρα (1-3 φορές ημερησίως για 2 ώρες)
•  Ανάρρωση κατακεκλιμένων ασθενών
•  Έκθεση σε παραθαλάσσιο ή ορεινό περιβάλλον με μειωμένο αριθ-

μό αλλεργιογόνων

τυΠΟι θέραΠέιασ

•  Υπνοθεραπεία σε καθαρό φρέσκο αέρα στις παρακάτω παθολογι-
κές καταστάσεις:
- Διαταραχές ύπνου λόγω αλλαγής καιρού
- Διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος

•  Αερόλουτρα (κινησιοθεραπεία σε κρύο αέρα) στις παρακάτω παθο-
λογικές καταστάσεις:
- Διαταραχές κυκλοφορικού συστήματος
- Περιπτώσεις ινομυαλγία

• Ιαπωνία – Shinrin-Yoku (phytoncides)

μήχανισμΟι Δρασήσ

•  Απομάκρυνση αλλεργιογόνων παραγόντων
• Ελάττωση της ευαισθησία στο κρύο

Βιομετεωρολογική θεραπεία
Σοφία Τζουβαρα 

Γενική ίατρός, MSc, Μέλος της Ελληνικής ακαδημίας ίαματικής ίατρικής

 

 

  

  

ECOSCAN IIIΝΕΟ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης

10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα

∆ιάρκεια παλµού 100-800µs

Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power

 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2   
και Erbium

∆εν χρειάζεται αναισθησία

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Eίναι το καλύτερο και µε διαφορά
Ζητήστε µια επίδειξη για σύγκριση µε άλλα µηχανήµατα

Κατασκευάζουµε Laser Co2  µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2  fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές  µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

CO2 LASER + FRACTIONAL SCANNER II

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

  

 

 

 

 

 

  Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

  Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

  Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

  ∆ύο οθόνες

  ∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική και 

κανονική φωτογράφηση)

  Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από την 

εταιρεία ecomed

  Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό 

αλλά και πλήρες)

  Συνεχείς αναβαθµίσεις

  Ανταγωνιστικότατη τιµή

SCULPSUREΝΕΟ

Το πρώτο Laser παγκοσµίως και το µοναδικό 

µε πιστοποίηση από το FDA για µη επεµβατική 

λιπόλυση στα πλαίσια της θεραπείας 

του επίµονου τοπικού πάχους µόλις σε 25 λεπτά.

  Ευέλικτο σύστηµα προσάρτησης 

4 επίπεδων κεφαλών

  Χωρίς αναρρόφηση του δέρµατος

  Εφαρµογές σε περισσότερες από 1 περιοχές 

κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας 25 λεπτών

  Λειτουργία hands – free

  Καλύπτει όλους τους τύπους δέρµατος I – IV  

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 



 

 

  

  

ECOSCAN IIIΝΕΟ

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης

10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα

∆ιάρκεια παλµού 100-800µs

Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power

 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2   
και Erbium

∆εν χρειάζεται αναισθησία

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Eίναι το καλύτερο και µε διαφορά
Ζητήστε µια επίδειξη για σύγκριση µε άλλα µηχανήµατα

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Κατασκευάζουµε Laser Co2  µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2  fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές  µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

CO2 LASER + FRACTIONAL SCANNER II

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

  

 

 

 

 

 

  Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

  Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

  Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

  ∆ύο οθόνες

  ∆ύο κάµερες (για δερµατοσκοπική και 

κανονική φωτογράφηση)

  Ευέλικτο σύστηµα σχεδιασµένο από την 

εταιρεία ecomed

  Το πλέον εύχρηστο software (πολύ απλό 

αλλά και πλήρες)

  Συνεχείς αναβαθµίσεις

  Ανταγωνιστικότατη τιµή

SCULPSUREΝΕΟ

Το πρώτο Laser παγκοσµίως και το µοναδικό 

µε πιστοποίηση από το FDA για µη επεµβατική 

λιπόλυση στα πλαίσια της θεραπείας 

του επίµονου τοπικού πάχους µόλις σε 25 λεπτά.

  Ευέλικτο σύστηµα προσάρτησης 

4 επίπεδων κεφαλών

  Χωρίς αναρρόφηση του δέρµατος

  Εφαρµογές σε περισσότερες από 1 περιοχές 

κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας 25 λεπτών

  Λειτουργία hands – free

  Καλύπτει όλους τους τύπους δέρµατος I – IV  

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 

  

Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

(πολύ απλό 

µη επεµβατική 

µόλις σε 25 λεπτά.

Εφαρµογές σε περισσότερες από 1 περιοχές 

κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας 25 λεπτών

Καλύπτει όλους τους τύπους δέρµατος I – IV  
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• Ο ουδός του πόνου μετακινείται σε χαμηλότερη θερμοκρασία
• Πτώση της αρτηριακής πίεσης 
• Ελάττωση του καρδιακού σφυγμού 
• Αύξηση του μεταβολισμού
• Αύξηση της φυσικής κατάστασης

ήΛΙοθΕρΑπΕΙΑ 
ΟρισμΟσ

•  Μία θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί την έκθεση στη φυσική 
ηλιακή ακτινοβολία, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες

•  «...το πιο δυνατό από όλα τα φυσικά αντισηπτικά – κανένας παθολο-
γικός μικροοργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει στις άμεσες ακτίνες 
του ηλίου – που προκαλεί χολέρα, φυματίωση, διφθερίτιδα, οστρα-
κιά, τυφοειδή πυρετό, και πολλές άλλες ασθένειες.»
J.H. Kellogg, Hygiè- ne populaire et moniteur de la santé (Bâle: Librairie 
Polyglotte, 1897), p.108

UV ήλιακή ακτινΟΒΟλια

συσχέτισή υψΟμέτρΟυ-ακτινΟΒΟλιασ

•  UV-B:    15%/1000 m
- υψηλά υψόμετρα

• UV-A:    2-5%/1000 m
- επίπεδο της θάλασσας(400m υποθαλάσσια)

έΠιΔρασή τήσ νέφωσήσ στήν 
ακτινΟΒΟλια

αντανακλασή τήσ UV-B

• UV: μετάδοση 50%
• Visible: μετάδοση 25%

• Χιόνι 85%
• Γρασίδι 26%
• Άμμος 10-15%
• Υγρό έδαφος 3%

ένΔέιξέισ

• Ψωρίαση
• Πέμφιγα
• Κνίδωση
• Νευροδερματίτις
• Σμηγματορροϊκό έκζεμα

• Ιχθύαση
• Ακμή
• Αλωπεκία
• Ραχίτιδα
• Υπερθυρεοειδισμός

φωτΟτΟξικΟτήτα – φωτΟαλλέργια αΠΟ φαρμακα
• Δεκλομυσίνη
• Σουλφοναμίδες
• Σουλφονυλουρίες
• Αντισταμινικά
• Αντιμυκητιασικά
• Θειαζίδες

• Φαινοθειαζίνες
• Αντιαρρυθμικά
• Αναστολείς ασβεστίου
• α-ΜΕΑ
• Αποσμητικά
• Γλυκαντικές ύλες

Καθυστερημένη φωτοαλλεργική αντίδραση (7-21 ημέρες)

ΣπήΛΑΙοθΕρΑπΕΙΑ

ΟρισμΟσ

•  Είναι η θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί φυσικές ή και τεχνη-
τές κοιλότητες (σπήλαια, αλατορυχεία), για τη θεραπεία διάφορων 
παθήσεων, κυρίως αναπνευστικές και δερματολογικές

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής, 
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889, 
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY
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πήΛοθΕρΑπΕΙΑ 
ΟρισμΟσ

•  Η εφαρμογή πηλού (λάσπης) με ολική ή μερική εμβάπτιση του σώ-
ματος και επάλειψη 

μήχανισμΟσ Δρασήσ

•  Θερμότητα με αύξηση της τοπικής αιμάτωσης και απομάκρυνση ου-
σιών που σχετίζονται με τη φλεγμονή

•  Υδροστατική πίεση και άνωση 
•  Χάλαση του μυϊκού σπασμού
•  Αντισηπτική δράση
•  Μεταβολή ηλεκτρικής αγωγιμότητας
•  Μεταβολή δυναμικότητας μεμβράνης
•  Κινητοποίηση ιόντων-τοξικών ουσιών
•  Απομάκρυνση στιβάδων κερατίνης

γΕΙωΣή 
ΟρισμΟσ

•  Γείωση ορίζεται ως η τοποθέτηση με γυμνά πόδια ή με το σώμα ενός 
ατόμου στο έδαφος, δηλαδή στο χώμα, γρασίδι, άμμο ή σκυρόδε-
μα, και ειδικότερα όταν είναι υγρό 
E. Williams and S. Heckman, “The local diurnal variation of cloud electrification 
and the global diurnal variation of negative charge on the Earth,” Journal of 
Geophysical Research, vol. 98, no. 3, pp. 5221–5234, 1993
S. Anisimov, E. Mareev, and S. Bakastov, “On the generation and evolution of 
aeroelectric structures in the surface layer,” Journal of Geophysical Research 
D, vol. 104, no. 12, pp. 14359– 14367, 1999

•  Η επιφάνεια του πλανήτη είναι ηλεκτρικά αγώγιμη. Εξαιρούνται πε-
ριορισμένες εξαιρετικά ξηρές περιοχές (έρημοι). Το αρνητικό δυνα-
μικό της γείωσης διατηρείται μέσω του παγκόσμιου ατμοσφαιρικού 
ηλεκτρικού κυκλώματος 
E. Williams and S. Heckman, “The local diurnal variation of cloud electrification 
and the global diurnal variation of negative charge on the Earth,” Journal of 
Geophysical Research, vol. 98, no. 3, pp. 5221–5234, 1993
S. Anisimov, E. Mareev, and S. Bakastov, “On the generation and evolution of 
aeroelectric structures in the surface layer,” Journal of Geophysical Research 
D, vol. 104, no. 12, pp. 14359– 14367, 1999

•  Το παγκόσμιο ατμοσφαιρικό κύκλωμα έχει τρεις κύριες ηλεκτρικές 
γεννήτριες: 
- Ηλιακός άνεμος που εισέρχεται στη μαγνητόσφαιρα
- Ιονοσφαιρικός άνεμος
-  Καταιγίδες (1000-2000 καταιγίδες είναι συνεχώς ενεργές σε ολό-

κληρο τον πλανήτη, εκλύοντας χιλιάδες κεραυνούς ανά λεπτό).  
Volland H 1984 Atmospheric electrodynamics. In Lanzerotti LJ (ed) Physics 
and Chemistry in Space, Fol. 11. Springer-Verlag, Berlin 

•  Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία συνεχής μεταφορά επιπέδου 
χιλιάδων αμπέρ φορτίζοντας θετικά την ανώτερη ατμόσφαιρα και αρ-
νητικά την επιφάνεια της γης

•  Η επιφάνεια της γης, επομένως, είναι μία άφθονη πηγή ελεύθερων 
ηλεκτρονίων
Geophysics Study Committee 1986. The Earth! s electrical environment. 
Washington, D.C.: National Academy Press

•  Όταν το ανθρώπινο σώμα έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος, τα 
ηλεκτρόνια της γης διέρχονται από το σώμα, δημιουργώντας το ίδιο 
ηλεκτρικό δυναμικό, όπως της γης 

•  Μέσω της άμεσης επαφής με τη γη το σώμα γειώνεται, δημιουρ-
γώντας ευνοϊκές ηλεκτροφυσιολογικές αλλαγές που προωθούν τη 
βέλτιστη υγεία
Callahan PS, Kornberg H, inventors; Photonic ionic cloth radio amplifier. 
United States Patent 5,247,933. September 28, 1993
Feynman RP, Leighton RB, Sands ML. The Feynman Lectures on Physics. 
Reading, MA: AddisonWesley Publishing Co; 1963

μήχανισμΟσ Δρασήσ

•  Ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού
• Βελτίωση ύπνου
• Αλλαγή επίπεδων βραδινής κορτιζόλης
• Αλλαγές στη λειτουργία του ΑΝΣ
• Πρόκληση παρασυμπαθητικοτονίας

Ghaly M., Teplitz D. The biological effects of grounding the human body during 
sleep, as measured by cortisol levels and subjective reporting of sleep, pain, 
and stress. J Altern Complement Med. 2004;10(5): 767-776
Chevalier G, Mori K, Oschman JL. The effect of earthing (grounding) on human 
physiology. Eur Biol Magn. 2006;2(1):600-621

ΔΕρμΑτοΛογΙκΕΣ πΑθήΣΕΙΣ

ψωριασή

Αθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί    τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)  
fax: 210.9600.954    e-mail: info@health-plus.gr    web site: www.health-plus.gr  
Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο    τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου: ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd    Τηλ.: 2520.9500

Το Resolve® Psoriasi είναι ένα ιατρικό 
βοήθημα (medical device class IIa) που ενεργεί 

με δύο προσεγγίσεις στη χρόνια πάθηση 
(η ψωρίαση είναι νόσος που δεν θεραπεύεται): 

α) Aνακουφίζει από τη δυσφορία και 
τον πόνο που σχετίζεται με την ψωρίαση.

β) Βοηθά στην αποκατάσταση του ρυθμού 
παραγωγής των κυττάρων, σε κανονικό επίπεδο.

κρέμα για Τη θέραπέια 
Τησ ήπιας μορφής 

ψωριαςής

αποτελείται από ένα μίγμα 
φυτικών ελαίων (σιτάρι, ελιά, 
σόγια) και ένα κλάσμα λιπιδίων 
γύρης. Το filagrinol τονώνει 
την παραγωγή της filaggrin, 
μιας πρωτεΐνης που υπάρχει 
στα κύτταρα της επιδερμίδας 
και ενεργεί διατηρώντας την 
ευελιξία και ακεραιότητα της 
κεράτινης στοιβάδας.

η ισχυρότερη δράση του 
προϊόντος οφείλεται στον πολτό 
açai oil. Τα πλεονεκτήματα του 
açai oil είναι η υψηλή μαλακτική 
ικανότητα καθώς και η παρουσία 
φυτοστερολών. Οι φυτοστερόλες 
ισορροπούν τη δραστηριότητα 
των λιπιδίων του δέρματος, 
αποτρέποντας τον τραυματισμό 
του και την επανεμφάνιση της 
ασθένειας.

ένεργεί στην κοκκιώδη 
στοιβάδα. Eίναι ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα 
από τα φύλλα πράσινου 
τσαγιού. Το epigallocatechin 
gallate περιέχει 3 ομάδες 
γαλλικού οξέος, άρα είναι 
«3 φορές ισχυρότερο» 
από το γαλλικό οξύ.

4 ENEΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Έχει ήπια κερατοπλαστική 
δράση. απομακρύνει απαλά 
την περιττή λεπιοειδή κερά-
τινη στοιβάδα και βελτιώνει 
την υφή του δέρματος.

1. Salycuminol

2. Filagrinol

3. Epigallocatechin 
gallate (EGCG)

4. AÇAI-oil

Η RESOLVE® PSORIASI EINAI MH ΛΙΠΑΡΗ KAI ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ

RESOLVE_ΨΩΡΙΑΣΗ_ADV_24x33,5cm.indd   1 14/4/2016   10:50:17 πμ



ΝΕοΣ 
κομψότερος σχεδιασμός
• Στοχευμένη μείωση τοπικού πάχους
• Μη επεμβατική διαδικασία
• Λειτουργία 2 κεφαλών ταυτόχρονα
• Τεχνολογία προσαρμόσιμων κεφαλών

Group of 
Innovative 
Med-Aesthetic 
Companies

μΙΑ ΣυΣκΕυή 
3 διαφορετικές θεραπείες

• Ακμή
• Ανάπλαση

• Διαχείριση πόνου

FDA-Clear
Made in USA

Cryolipolisis 

Group of 
Innovative 
Group of 
Innovative 
Group of 

Med-Aesthetic 
Companies



Group of 
Innovative 
Med-Aesthetic 
Companies ορΙΣτΙκή ΛυΣή 

στην αποτρίχωση
• Ευέλικτο  και αποτελεσματικό
• Ασφαλές και στο μαυρισμένο δέρμα
• Ροή ενέργειας έως και 120J/Cm2 
• 808nm το Gold Standard της αποτρίχωσης παγκοσμίως 
FDA CLEAR

πΛήρωΣ 
ΑυτομΑτοποΙήμΕΝο 

σύστημα διπλής φυγοκέντρισης
• Παραγωγή PRP (Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια)

• Παραγωγή PPP ((Πλάσμα φτωχό σε αιμοπετάλια)
• Δυνατότητα επιλογής Τελικού Όγκου (3-10ml)

• Κλειστό κύκλωμα χωρίς πιθανότητα επιμόλυνσης 
FDA – CLEAR / MADE IN USA

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com

αΠοΚΛΕίΣΤίΚοί αΝΤίΠροΣΩΠοί: Biophotas - Hironic
Sybaritic - TopLaser / ALFA Αqulift - Love Cosmedical - Luminera

DIODE LASER

MAGELLAN
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ατΟΠική ΔέρματιτιΔα

λέυκή

ρΕυμΑτοΛογΙκΕΣ πΑθήΣΕΙΣ 
αγκυλΟΠΟιήτική σΠΟνΔυλιτιΔα

ινΟμυαλγια

 
 

 
 

VENUS LEGACYΝΕΟ

 

 
 

 

 

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

 Χωρίς διαµεσολάβηση 
τραπεζών

 Εξόφληση σε 3 χρόνια
 3 χρόνια εγγύηση

Τρόπος χρηµατοδότησης

 Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης 
(Patented Technology)

 12 Hλεκτρόδια
 Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα 

τα αντίστοιχα µηχανήµατα
 Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
 ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
 Σύσφιξη δέρµατος 
 Λιπογλυπτική σώµατος
 Εξάλειψη κυτταρίτιδας
 Βελτίωση της ελαστικότητας 

και της υφής του δέρµατος
 Μεγάλη διαφορά 

και υπεροχή από όλα τα RF 
και Ultrasound

 4D APPLICATORS 
για πρόσωπο και σώµα. 
Νέα τεχνολογία 

Το xαµηλότερο 
λειτουργικό κόστος

Το καλύτερο και αποδοτικότερο 
laser παγκοσµίως

Καλύπτει το 90% 
των απαιτήσεων ενός ιατρείου
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ    

 Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος 
 Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 
 Aκµή
 Oνυχοµυκητίαση
 Aνάπλαση

CYNOSURE ELITE+  LASERΤο ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
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ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020
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 Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης 
(Patented Technology)

 12 Hλεκτρόδια
 Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα 

τα αντίστοιχα µηχανήµατα
 Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
 ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
 Σύσφιξη δέρµατος 
 Λιπογλυπτική σώµατος
 Εξάλειψη κυτταρίτιδας
 Βελτίωση της ελαστικότητας 

και της υφής του δέρµατος
 Μεγάλη διαφορά 

και υπεροχή από όλα τα RF 
και Ultrasound

 4D APPLICATORS 
για πρόσωπο και σώµα. 
Νέα τεχνολογία 

Το xαµηλότερο 
λειτουργικό κόστος

Το καλύτερο και αποδοτικότερο 
laser παγκοσµίως

Καλύπτει το 90% 
των απαιτήσεων ενός ιατρείου
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ    

 Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος 
 Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 
 Aκµή
 Oνυχοµυκητίαση
 Aνάπλαση

CYNOSURE ELITE+  LASER

Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος 
Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 

Το ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

Το καλύτερο και αποδοτικότερο 

CYNOSURE ELITE+  LASERΤο ταχύτερο

και φθηνότερο

service
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ΑΝΑπΝΕυΣτΙκΕΣ πΑθήΣΕΙΣ
ασθμα

ορθοπΑΙΔΙκΕΣ πΑθήΣΕΙΣ 
ΟστέΟΠΟρωσή

ΨυχΙκΕΣ πΑθήΣΕΙΣ

 
AmBient temperAtUre And effect on mentAl heAlth

•  It has been suggested that there is a relation between temperature 
rise and aggressive behavior.
Anderson CA. Heat and violence. Curr Dir Psychol Sci. 2001;10:33–8

•  Increase in rates of criminality and aggression have been observed 
during the hot summer months, suggesting a link between aggressive 
behaviors and temperatures
Haertzen C, Buxton K, Covi L, Richards H. Seasonal changes in rule infractions 
among prisoners: A preliminary test of the temperature-aggression hypothesis. 
Psychol Rep. 1993;72:195–200
Cohn EG, Rotton J, Peterson AG, Tarr DB. Temperature, city size, and the 
southern subculture of violence: Support for Social Escape/Avoidance (SEA) 
theory. J Appl Soc Psychol. 2004;34:1652–74.

 
psychologicAl conseqUence dUe to climAte  
relAted disAsters

•  Climate related disasters such as floods, hurricanes, and bush-fires are 
often associated with stress-related psychiatric disorders. Individuals 
who have been exposed to life threatening situations are at a 
considerable risk of developing posttraumatic stress disorder (PTSD)
DeSalvo KB, Hyre AD, Ompad DC, Menke A, Tynes LL, Muntner P. Symptoms of 
posttraumatic stress disorder in a New Orleans workforce following Hurricane 
Katrina. J Urban Health. 2007;84:142–52
McMillen C, North C, Mosley M, Smith E. Untangling the psychiatric comorbidity 
of posttraumatic stress disorder in a sample of flood survivors. Compr Psychiatry. 
2002;43:478–85. ID
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Η 
κνίδωση όταν διαρκεί λιγότερο από 6 εβδο-
μάδες θεωρείται οξεία, αντίθετα όταν δι-
αρκεί πάνω από 6 εβδομάδες ονομάζεται 
χρόνια. Την χρόνια κνίδωση την διακρίνου-

με σε δύο κατηγορίες κυρίως: 
•  Σε Χρόνια αυθόρμητη, όταν δεν υπάρχει κάποιος 

εξωτερικός παράγοντας που να την προκαλεί και εμ-
φανίζεται αυτόματα και απρόβλεπτα. 

•  Σε επαγόμενη, όταν τα συμπτώματα επάγονται από 
φυσικά αίτια όπως η πίεση, το ψύχος ή η αυξημέ-
νη θερμοκρασία. 
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες εκτιμάται ότι 

ο επιπολασμός της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης 
ανέρχεται στο 0,5–1% του γενικού πληθυσμού. 

Στα παιδιά ο αντίστοιχος επιπολασμός υπολογίζεται 
ότι είναι μικρότερος. Η Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση 
μπορεί να εμφανισθεί σε όλες τις ηλικίες, όμως η μεγα-
λύτερη συχνότητα διαπιστώνεται μεταξύ 20–40 ετών, 
δηλαδή στην πιο παραγωγική ηλικία, ενώ φαίνεται 
ότι προσβάλλει περισσότερο (τουλάχιστον σε διπλά-
σιο ποσοστό) τις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες.

Η διάρκεια της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης ποι-
κίλλει σε μεγάλο βαθμό, εκτιμάται ότι στους περισ-
σότερους ασθενείς με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση η 
μέση διάρκεια της νόσου είναι 1-5 χρόνια, ενώ ένας 
σημαντικός αριθμός ασθενών (τουλάχιστον το 20%) 
παραμένουν συμπτωματικοί 5–10 χρόνια μετά την 
έναρξη της νόσου. 

Η συνολική διάρκεια της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνί-
δωσης φαίνεται ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε 
ασθενείς που διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
• αγγειοοίδημα, 
• αυτοανοσία και
•  συνδυασμό με κάποια άλλη μορφή κνίδωσης.

Οι άνθρωποι με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση 
συχνά εμφανίζουν:

- Πομφούς 
ή / και

- Αγγειοοίδημα
Τα βασικά χαρακτηριστικά του πομφού είναι οίδη-

μα κεντρικά περιβαλλόμενο από ερύθημα, συνδέ-
εται με κνησμό και μερικές φορές με αίσθημα καύ-
σου και η πλήρης αποδρομή των πομφών είναι σε 
1 με 24 ώρες. 

Από την άλλη, τα βασικά χαρακτηριστικά του αγγει-
οιδήματος είναι αιφνίδιο, εξεσημασμένο οίδημα του 
δέρματος και του υποδόριου ιστού, προκαλεί συχνό-
τερα αίσθημα τάσης παρά κνησμού και προσβάλλει 
πιο συχνά τα βλέφαρα και τα χείλη. Τέλος, έχει βρα-
δύτερη αποδρομή από τους πομφούς και μπορεί να 
φτάσει έως και 72 ώρες.

Ποιος είναι ο θεραπευτικός στόχος 
για έναν ασθενή με κνίδωση;

Αυτό που συστήνουν οι ειδικοί σύμφωνα και με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες, ως θεραπευτικό στόχο στην 
κνίδωση «την πλήρη εξάλειψη των συμπτωμάτων 
της νόσου με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια».

Στη θεραπεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης τον 
πρώτο και κύριο λόγο έχουν τα αντιισταμινικά φάρμα-
κα. Τα αντισταμινικά είναι αποτελεσματικά στον έλεγ-
χο των συμπτωμάτων της νόσου, τόσο στη μείωση 
του κνησμού όσο και των πομφών. 

Η κλινική ανταπόκριση στα  2ης γενιάς αντιισταμινι-
κά ακόμα και σε υψηλές δόσεις δεν ξεπερνά το 50%. 
Έτσι, η χρήση άλλων παραγόντων είναι επιτακτική στις 
περιπτώσεις αυτές. Η πρόοδος στην γνώση της παθο-
φυσιολογίας της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης οδή-
γησε στη χρήση ανοσοτροποποιητικών θεραπειών τα 
τελευταία χρόνια.

Δυστυχώς, περισσότεροι από τους μισούς ασθε-
νείς με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση δεν ανταποκρί-
νονται επαρκώς στις εγκεκριμένες θεραπείες 1ης γραμ-
μής (αντιισταμινικά) με αποτέλεσμα να ταλαιπωρού-
νται από τα συμπτώματα της νόσου παρόλο που λαμ-
βάνουν θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα 
στη θεραπεία της χρόνιας κνίδωσης άλλαξαν δραμα-
τικά υπέρ των ασθενών. 

Σε αυτό συνέτεινε η έλευση νέων ενέσιμων σκευ-
ασμάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντι-
κή ανακούφιση και καλύτερη ποιότητα ζωής στους 
ασθενείς με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση. Οι ασθενείς 
που πάσχουν από αυτήν την απρόβλεπτη και επώδυ-
νη νόσο μπορούν πλέον να βγουν από το αδιέξοδο. 

Τα αποτελέσματα από τη χρήση των νέων αυτών 
σκευασμάτων στην χρόνια αυθόρμητη κνίδωση 
είναι πολύ καλά ακόμα, οδηγώντας σε ύφεση της 
νόσου και ανακούφιση των ασθενών λόγω της πλή-

Η χρόνια αυθόρμητη 
κνίδωση σήμερα
Η κνίδωση είναι μια ιδιαίτερα συχνή νόσος και φαίνεται ότι ο επιπολασμός της να έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια συγκριτικά με το παρελθόν. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα τέσσερα άτομα 
(25% του γενικού πληθυσμού) μπορεί να εμφανίσει τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της 
ζωής του κνίδωση (οξεία ή και χρόνια).

ΚΕδίΚοΓΛου ΣυΜΕΩΝ
δερματολόγος 

αφροδισιολόγος, 
διευθυντής ΕΣυ

α’ Πανεπιστημιακή 
δερματολογική 

Κλινική Νοσοκομείο 
«α. Συγγρός»
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O Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός, ως κυρίαρχη µορφή του εναλλακτικού τουρισµού 
υγείας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όχι µόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της 
υγείας, αλλά και για την αντιµετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συµπληρωµατικά 

στην ιατρική καθώς και στις θεραπείες µε φάρµακα.  
H ύπαρξη σηµαντικών ιαµατικών πηγών στον ελλαδικό χώρο µαζί µε το εξαιρετικό φυσικό 
περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν 
από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήµερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο 
των µεγάλων κέντρων τουρισµού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής 
λουοµένων όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.

Τουρισμοσ υγειασ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα
Kουσκούκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερµατολογίας - π. Αντιπρύτανης Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης

ρους εξάλειψης των συµπτωµάτων.
Εκτός, όµως, από τη βελτίωση των συµπτωµάτων, 

διαπιστώθηκε και βελτίωση των καθηµερινών δρα-
στηριοτήτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών 
µε Χρόνια Αυθόρµητη Κνίδωση. 

Η επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
µε Χρόνια Αυθόρµητη Κνίδωση, τόσο σε ψυχολογι-
κό όσο και σωµατικό επίπεδο, είναι συχνά πολύ µε-
γαλύτερη από αυτή που θα περίµενε κανείς συγκριτι-
κά µε άλλες δερµατικές παθήσεις. Η Χρόνια Αυθόρ-
µητη Κνίδωση επηρεάζει την εµφάνισή των ασθενών 
και δυσχεραίνει τις καθηµερινές τους δραστηριότη-
τες, επηρεάζοντας έτσι συνολικά αρνητικά την ποιό-
τητα ζωής τους. Η επιβάρυνση αυτή µάλιστα είναι σε 
αρκετές περιπτώσεις εντονότερη από άλλες καταστά-
σεις που είναι απειλητικές για τη ζωή τους όπως π.χ 
το έµφραγµα του µυοκαρδίου. Έχει φανεί σε µελέτες 
ότι οι ασθενείς µε Χρόνια Αυθόρµητη Κνίδωση πα-
ρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και 
ψυχοσωµατικών εκδηλώσεων. 

Οι ασθενείς µε Χρόνια Αυθόρµητη Κνίδωση συχνά 
υποφέρει από έντονη έλλειψη ύπνου λόγω του κνη-
σµού που έχει ως αποτέλεσµα τα χαµηλά επίπεδα 
ενέργειας κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Πολλές φο-
ρές αναγκάζονται να απουσιάζουν από την εργασία 
τους ή το σχολείο. Ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει 
τη φύση της πάθησής του, αλλά και το γεγονός ότι 
αυτή δεν είναι επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή 
του. Πρέπει όµως να τονισθεί ότι η πάθηση, για τους 
περισσότερους ασθενείς, έχει ηµεροµηνία λήξης, και 

η συνεργασία µε τον ειδικό ιατρό δερµατολόγο, θα 
οδηγήσει σε ταχύτερο έλεγχο των συµπτωµάτων και 
τελικά σε ύφεση.

Στην προσπάθεια αντιµετώπισης της Χρόνιας Αυ-
θόρµητης Κνίδωσης και εξάλειψης των συµπτωµά-
των, απαιτείται η άµεση και συστηµατική συνεργασία 
µε τον θεράποντα ιατρό σας σε συνδυασµό µε στενή 
και τακτική παρακολούθηση. 

Για τη διάγνωση της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνί-
δωσης χρειάζονται τρία απλά βήµατα: λήψη εκτε-
νούς ιστορικού, φυσική εξέταση, διαγνωστικός έλεγ-
χος. Αρχικά γίνεται περιορισµένος διαγνωστικός έλεγ-
χος ρουτίνας, ενώ ο εξειδικευµένος έλεγχος πρέπει 
να βασίζεται στο ιστορικό των ασθενών. 

Η θεραπευτική προσέγγιση γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη το ιστορικό του ασθενούς, τη βαρύτητα της 
νόσου, την ανταπόκριση του ασθενούς στις θερα-
πείες που έχει λάβει. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να 
συνεκτιµώνται στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής 
του ατόµου. 

Για την κλινική εκτίµηση της δραστηριότητας της 
χρόνια αυθόρµητη κνίδωση οι κατευθυντήριες οδη-
γίες συστήνουν την χρήση εργαλείων όπως το εβδο-
µαδιαίο σκορ δραστηριότητας της νόσου (Urticaria 
Activity Score, UAS7). 

Επίσης, τα ειδικά ερωτηµατολόγια (CU-Q2oL) τα 
οποία χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ποι-
ότητας ζωής των ασθενών µε χρόνια αυθόρµητη κνί-
δωση, τα οποία βοηθούν επαρκώς στην εκτίµηση 
της νόσου.

Συμπεραίνουμε λοιπόν 
ότι, η Χρόνια Αυθόρμητη 
Κνίδωση αποτελεί 
μια χρόνια νόσο με 
εξάρσεις και υφέσεις που 
επιβαρύνει σημαντικά 
την ποιότητα ζωής των 
ασθενών και πρέπει 
να αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά, με την 
επιλογή της κατάλληλης 
θεραπείας.
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Η 
ενήλικος ακµή παρατηρείται συχνό-
τερα στις γυναίκες από ότι στους άν-
δρες και αυτό οφείλεται κυρίως σε 
ορµονικές αλλαγές του οργανισµού 

τους, ενώ η περιβαλλοντική ρύπανση, το κά-
πνισµα και η διατροφή παίζουν επίσης πολύ 
σηµαντικό ρόλο. Εµφανίζεται µετά την ηλικία 
των 25 ετών σε άτοµα που δεν αντιµετώπισαν 
στο παρελθόν εφηβική ακµή ή παρουσιάζεται 
εκ νέου µετά την εφηβεία.

 
Αλλά τι είναι αυτό που προκαλεί 
την εμφάνιση της ακμής;

Μετά από µακροχρόνια δερµατολογική έρευ-
να και µελέτη όλων των πιθανών διεγερτικών 
παραγόντων, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν 4 
βασικά αίτια πίσω από την εµφάνιση του προ-
βλήµατος της ακµής.  
•  Η υπερέκκριση σμήγματος από τους σμηγ-

µατογόνους αδένες που προκαλείται από 
τα ανδρογόνα

•  Η αυξημένη παραγωγή και συσσώρευση 
κερατινοκυττάρων που οδηγεί σε απόφρα-
ξη των πόρων του δέρµατος και δηµιουρ-
γία φαγεσώρων

•  Η παρουσία μικρόβιων (P. Acnes) που προ-
καλεί µολύνσεις

• Η φλεγμονή
Ας αναλύσουµε τα αίτια ξεχωριστά.

Η υπερέκκριση σμήγματος από 
τους σμηγματογόνους αδένες

Το υπερβολικό σµήγµα σχετίζεται συχνά µε 
τους διευρυµένους πόρους. Επιπλέον, το πρό-
βληµα µπορεί να µην είναι η ποσότητα αλ-
λά ο τύπος του σµήγµατος. Το παχύρευστο 
και κολλώδες σµήγµα διαρρέει µε µεγαλύτε-

ρη δυσκολία στην επιδερµίδα σε σχέση µε το 
πιο λεπτόρευστο σµήγµα. 

Για να κατανοήσουµε πραγµατικά πώς µπο-
ρούµε να επηρεάσουµε αυτή την κατάστα-
ση του δέρµατος, πρέπει να γίνει κατανοητό 
τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα στο δέρµα 
και οδηγεί στην υπερέκκριση σµήγµατος. Η 
τεστοστερόνη, ορµόνη που παράγεται και στα 
δύο φύλα, εκκρίνεται στο σώµα και εισέρχε-
ται στον σµηγµατογόνους αδένες, όπου το έν-
ζυµο 5-α αναγωγάση την µετατρέπει σε διυ-
δροτεστοστερόνη. 

Η διυδροτεστοστερόνη διεγείρει την υπερέκ-
κριση σµήγµατος στους σµηγµατογόνους αδέ-
νες. Ωστόσο, πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει 
ότι µόνο τα επίπεδα ορµονών δεν είναι απο-
κλειστικά υπεύθυνα για την παραγωγή σµήγ-
µατος. Γνωρίζουµε ότι η 5-α αναγωγάση µπο-
ρεί να οδηγήσει σε αυξηµένη ανταπόκριση 
των σµηγµατογόνων αδένων στην τεστοστερό-
νη, προκαλώντας την υπερβολική παραγωγή 
σµήγµατος ακόµα και όταν υπάρχουν χαµη-
λότερα επίπεδα ορµόνης. Δυστυχώς, η αιτία 
αυτού του φαινοµένου είναι άγνωστη. Ωστό-
σο, εξηγεί γιατί µπορεί να εµφανιστεί περίσ-
σεια σµήγµατος όταν τα επίπεδα τεστοστερό-
νης δεν είναι αυξηµένα. 

Συσσώρευση κερατινοκυττάρων
Σε ένα φυσιολογικό θυλάκιο, τα νεκρά κερα-

τινοκύτταρα ανανεώνονται συνεχώς στην επι-
φάνεια του δέρµατος. Ωστόσο, όταν υπάρχει 
ακµή, παρατηρείται υπερπολλαπλασιασµός 
των κυττάρων. Σε συνδυασµό µε την υπερέκ-
κριση σµήγµατος, προκαλείται συσσωµάτωση 
των κυττάρων και των βακτηρίων και φραγή 
των πόρων (υπερκεράτωση). Δηµιουργείται, 

δηλαδή, ένα ιδανικό αναερόβιο περιβάλλον 
για να ευδοκιµήσουν τα βακτήρια και να σχη-
µατιστούν φαγέσωρες.  

Παρουσία μικροβίων
Τα βακτήρια στους σµηγµατογόνους αδέ-

νες εκκρίνουν ένζυµα (λιπάσες) τα οποία δι-
ασπούν  τα τριγλυκερίδια του σµήγµατος σε 
λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Τα ελεύθερα λι-
παρά οξέα  που παράγονται έχουν ερεθιστι-
κή δράση στους σµηγµατογόνους αδένες µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία κλειστών φαγέσω-
ρων που µπορούν να µετατραπούν σε ανοι-
χτούς φαγέσωρες (σπυράκια). 

Φλεγμονή 
Οι φλεγµονώδεις βλάβες δηµιουργούνται 

όταν καταστρέφεται το τοίχωµα του φαγέσω-
ρος µε αποτέλεσµα τη διαρροή στο χόριο ελεύ-
θερων λιπαρών οξέων και κερατοποιηµένων 
κυτταρικών υπολειµάτων, ενώ τα λευκά αιµο-
σφαίρια εισβάλλουν στην περιοχή προκαλώ-
ντας φλεγµονή.

Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ακμής;

Για τη σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώ-
πιση της ακµής, πρέπει να στοχεύσουµε στα 
τέσσερα βασικά αίτια όπου υπάρχει το πρό-
βληµα. Έτσι, η θεραπεία πρέπει να εστιάζεται 
στην αντιµετώπιση της απόφραξης των σµηγ-
µατογόνων αδένων, στη µείωση της υπερέκ-
κρισης σµήγµατος, στον έλεγχο του βακτηρι-
ακού πληθυσµού και τέλος στην αντιµετώπι-
ση της φλεγµονής. Η επιλογή της κατάλληλης 
θεραπείας είναι πολύ σηµαντική ώστε να µην 
επιδεινωθεί περαιτέρω η πάθηση. 

Η ακμή είναι μια κατάσταση που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει 
κάποια στιγμή της ζωής τους. Το 80% των ατόμων παρουσιάζουν κάποιας 
μορφής ακμή (ήπια ή σοβαρή) κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή κατά την 
ενήλικο ζωή. Η ακμή μπορεί να οφείλεται τόσο σε ενδογενείς παράγοντες 
(ορμονικές διαταραχές, κληρονομικότητα) όσο και σε εξωγενείς 
παράγοντες όπως το στρες. 

Ακμή: 
Πώς δημιουργείται και 
πώς αντιμετωπίζεται

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FROIKA

ID

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

TreaTmenT

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΝτατΙκΗ φροΝτΙδα ΣΥΜΠΛΗρΩΜατΙκα 
ΠροΪοΝτα

AC LIQUID 
CLEANSER

AC EMULSION MAT AC TINTED CREAM 

AC WATER AC SAL CREAM AC PEELING MASK

AC SAL WASH AC CREAM EXTRA

AC LOTION F AC AHA-10 EMULSION

ΣΥΝοδΕΥτΙκα 
ΜΕ ΞΗραΝτΙκΕΣ & ΕρΕΘΙΣτΙκΕΣ ΘΕραΠΕΙΕΣ ακΜΗΣ

AC HYDRA CREAM

AC HYDRA CLEANSING CREAM

Μητρομάρα 77, 13671 Αθήνα, τηλ: 210 2444378, fax: 210 2440973 • e-mail: info@froika.com • www.froika.com
Δερμοκαλλυντικα

ιατροτεχνολογικα προϊοντα - CE 

Medical  Devices
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Cellu M6® 
Alliance 

& Cellu M6® 
Alliance Lab

Ήρθε η νέα γενιά θεραπειών της 
LPG και τα δύο νέα και εξελιγμένα 

μοντέλα Cellu M6® Alliance. 
Η θεραπεία LPG Endermologie® 
είναι εδώ και 30 χρόνια η μόνη 

100% φυσική, μη-επεμβατική 
και καθόλου επιθετική τεχνική 

μηχανικής διέγερσης του δέρματος 
που επανενεργοποιεί με φυσικό 

τρόπο τον μεταβολισμό 
των κυττάρων. Συμβάλλει 

ταυτόχρονα στην απελευθέρωση 
του λίπους και στην καταπολέμηση 

της χαλάρωσης, ενώ σέβεται 
απόλυτα τη φυσιολογία 

του σώματος 
και του δέρματος.

Cellu M6® Alliance LabCellu M6® Alliance Premium 
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Η καινοτομία της LPG και των νέων 
συστηµάτων Alliance έγκειται στο ότι για πρώτη 
φορά δύο διαφορετικές πατενταρισμένες 
τεχνολογίες, η ανεξάρτητη κίνηση του 
κυλίνδρου και η ανεξάρτητη κίνηση του 
πτερυγίου συνδυάστηκαν σε μία μόνο 
κεφαλή για µία ταυτόχρονη θεραπεία 
αδυνατίσµατος, σύσφιγξης και αντιγήρανσης 
προσώπου και σώµατος. 

Η νέα κεφαλή έγινε πολύ πιο απλή στη 
λειτουργία της και πλέον δουλεύει πιο βαθειά. 

Το γράπωµα του δέρµατος και -ως εκ 
τούτου- η κινητοποίηση και η ελαστικότητα 
του ιστού αυξάνονται κατά 25%. 

Ο/Η θεραπευόµενος/η το νιώθει πιο 
έντονα και έχει την αίσθηση µιας ακόµη πιο 

αποτελεσµατικής θεραπείας. 
Πολύ σηµαντικό είναι, επίσης, ότι πλέον δεν 

απαιτούνται µανούβρες και έτσι η διαδικασία 

της θεραπείας γίνεται πολύ πιο εύκολη και 
ξεκούραστη και για τον ίδιο τον χειριστή. 

Ακόµη, το νέο πρωτοποριακό σύστηµα Cellu M6® Alliance διαθέτει σύστημα 
ασύρματης διαβίβασης δεδομένων τηλεμετρίας. Η θεραπεία πια είναι 
απόλυτα εξατοµικευµένη, καθώς το σύστηµα συνδέεται µέσω wifi µε ένα tablet 
όπου ο θεραπευτής συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες µετρήσεις που περιγράφουν 
τις ανάγκες του/της εκάστοτε ασθενούς. Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται: 
α) τα σηµεία της θεραπείας και β) ο τύπος του δέρµατος (σφριγηλό, ινώδες, 
χαλαρό). Τα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται επίσης ασύρµατα στο λογισµικό του 
νέου συστήµατος, το οποίο και επιλέγει αυτόµατα το καταλληλότερο πρόγραµµα 
θεραπείας. Έτσι, με το νέο LPG η θεραπεία γίνεται απολύτως εξατομικευμένη 
και προσαρµοσµένη σύµφωνα µε τον τύπο του δέρµατος, τις περιοχές που 
χρίζουν βελτίωσης και τον επιθυµητό χρόνο θεραπείας (από 10 έως 40 λεπτά). 
Με άλλα λόγια δεν προσπαθούµε πλέον να προσαρµόσουµε ένα υφιστάµενο 
πρωτόκολλο στα δεδοµένα του/της ασθενούς, αλλά τις ανάγκες θεραπείας του/
της εκάστοτε ασθενούς πάνω στο λογισµικό του συστήµατος.

Επίσης, χάρη στον νέο πατενταρισµένο αισθητήρα δερµατικής ταυτότητας "Alliance Skin Identity 
Sensor" η ποιότητα του δέρµατος δεν αποτελεί πλέον εµπόδιο στην αποτελεσµατικότητα της θεραπείας, 
καθώς το σύστηµα αναγνωρίζει την ταυτότητα του δέρµατος και προσαρµόζει µε ακρίβεια τη θεραπεία 
πάνω στον/στην ασθενή. 

Έτσι, το αποτέλεσµα πλέον είναι και καλύτερο και λιγότερο εξαρτώµενο από τον χειριστή.

Αποδεδειγμένη Αποτελεσματικότητα
Παρατεταµένες µελέτες έδειξαν ορατά αποτελέσµατα από την τρί-

τη κιόλας συνεδρία για το σώµα και από την πρώτη κιόλας συνε-
δρία για το πρόσωπο µε συνολική βελτίωση ως εξής: 70% µείωση 
τοπικού πάχους (µείωση περιφέρειας της µέσης -5,2 εκ.), 67% λεί-
ανση κυτταρίτιδας, 71% αύξηση δερµατικής και 80% αύξηση εν-
δογενούς υαλουρονικού οξέος, 87% λείανση ρυτίδων, 70% σύ-
σφιγξη περιγράµµατος και δύο φορές καλύτερη όψη του δέρµατος.
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ID

Λίγα περισσότερα 
λόγια για τη θεραπεία 
endermoLoGie®

Πρόσωπο
Η νέα µη επεµβατική και 100% φυσική τεχνική προσώπου Face 

Endermologie® και η κεφαλή θεραπείας ERGOLIFT™ επιφέρει 
εν τω βάθει δράση στον ιστό, επανα-ενεργοποιώντας τη φυσική 
παραγωγή  ινών  κολλαγόνου και ελαστίνης για άµεση αναγέννηση του 
δερµατικού ιστού και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα αντιγήρανσης 
σε άντρες και γυναίκες. Η αποκλειστική αυτή τεχνική αντιγήρανσης 
της LPG χρησιµοποιεί τη διαδικασία της µηχανικής µεταγωγής   
µηνυµάτων (“mécano-stimulation”), προκειµένου να διεγείρει 
τους ινοβλάστες και να αναπυκνώσει τους ευαίσθητους ιστούς 
της περιοχής του προσώπου, του λαιµού και του ντεκολτέ. Η 
κεφαλή θεραπείας ERGOLIFT™ στηρίζεται στην αποκλειστική και 
πατενταρισμένη τεχνολογία της LPG, MPF (Motorized Pulsating 
Flaps), δηλαδή, στην ηλεκτρονικά ελεγχόµενη µηχανοποίηση και 
κινητοποίηση του δερµατικού ιστού! 

Η νέα, δε, επιστηµονική µελέτη που διεξή-
χθη από το Τµήµα Δερµατολογίας του Πα-
νεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Besascon, 
(Γαλλία) υπό την εποπτεία του Καθηγητού 
Philippe Humbert  (HUmBerT P. et al. Clinical 
interventions in Aging 2015:10, 1-17) –μο-
ναδική στο είδος της παγκοσµίως µιας και 
στηρίχτηκε σε 20 διαφορετικές βιοψίες από   

την περιοχή του προσώπου– έδειξε ότι το ενδογενές υαλουρο-

νικό οξύ του δερµατικού ιστού αυξάνεται κατά 80%, η ελαστί-
νη αυξάνεται κατά 46%, οι ρυτίδες λειαίνονται κατά 21%, 
το δέρμα συσφίγγεται µέσω κολλαγονογένεσης κατά 23%, οι 
μαύροι κύκλοι και οι σακούλες κάτω από τα µάτια µειώνονται 
κατά 15% και 19%, αντίστοιχα, και η φυσική λάμψη του δέρμα-
τος αποκαθίσταται και διπλασιάζεται.

Σώµα
Η πρωτοπόρος µηχανική δράση της θεραπείας Body 

Endermologie®, που ασκείται στο υποδόριο λίπος, επιφέρει βιο-
χηµικές αντιδράσεις. 

Αυτή η φυσιολογική διαδικασία, που ονοµάζεται µηχανική µετα-
γωγή µηνυµάτων (“mécano-stimulation”), διεγείρει τα λιποκύτ-
ταρα, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απελευθέρωσης 
του τοπικού λίπους και µείωσης της κυτταρίτιδας. 

Η τεχνική αυτή εξαφανίζει από τις περιοχές που στοχεύουµε το 
επίµονο λίπος, που είναι ανθεκτικό σε δίαιτα και φυσική άσκηση. 

Τα συστήµατα Cellu M6® της LPG επιδρούν σηµαντικά στην επα-
νεκπαίδευση των  λιποκυττάρων και του ίδιου του οργανισµού για 
να λειτουργήσει και πάλι όπως παλιά, ανανεώνοντας τις επιβραδυ-
µένες κυτταρικές διαδικασίες. 

Τέσσερα είναι,  λοιπόν, τα κύρια αποτελέσµατα αυτής της θεραπείας: 
α) το επίµονο λίπος αποµακρύνεται, 
β) το περίγραµµα ανασχηµατίζεται, 
γ) το δέρµα συσφίγγεται και ανασηκώνεται και 
δ) η κυτταρίτιδα λειαίνεται. 

ΣΕΛΙΔΑ 58

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ.Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr  www.lidsmedical.gr
www.facebook.com/universkin 

Κάθε ∆έρµα 
και Μία Νέα Φόρµουλα

Φτιάξτε ένα νέο καλλυντικό 
για κάθε ασθενή σας
• Σχεδιασμένο από Γάλλους γιατρούς για γιατρούς 
• Τελείως εξατομικευμένη σειρά δερμοκαλλυντικών 
• Προετοιμάζονται επιτόπου σε 20 δευτερόλεπτα 
• 1 Ορός-Βάση με αναπλαστική και καταπραϋντική δράση 
• 19 Ενεργά Συστατικά κλινικά αποδεδειγμένα 
• 57 πιθανές συγκεντρώσεις 
• 1159 πιθανοί συνδυασμοί

Ορός UniverskinΤΜ ........................15ml
SOD (Yπεροξειδική Δισμουτάση) ....2%
Βιταμίνη Β3 .........................................4%
Μαντεκασσοσίδη................................1%
6 σταγόνες Πρωί & Bράδυ

Your skin
Your formoula
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Ζ
ήτησε την γνώµη µου για την δυνα-
τότητα χρήσης του λέιζερ CO2 στην 
γυναικολογία. Είχαµε την άποψη ό-
τι η κολπική ατροφία που είναι µία 

πολύ ενοχλητική κατάσταση µε σοβαρές συ-

νέπειες στην ποιότητα ζωής, ήταν ο ιδανικός 
τοµέας όπου το λέιζερ CO2 θα µπορούσε να 
αποδείξει την αποτελεσµατικότητα του. Έτσι 
αποφάσισα να ξεκινήσω µία ex-vivo µελέτη 
και πήρα την συγκατάθεση να χρησιµοποιή-

σω τµήµατα κολπικού τοιχώματος από γυ-
ναίκες που είχαν υποβληθεί σε επέµβαση για 
την θεραπεία της πρόπτωσης. Κατά την δια-
δικασία αποφάσισα να επέµβω σε τµήµατα 
του κόλπου που συνήθως αφαιρούνται σαν 

Η εμπειρία μου 
με το DEKA Monalisa Touch

Η ιστορια μιασ επιτυχιασ  
Συνέντευξη με τον STEFAnO SALvATORE 

Διευθυντή της Ουρογυναικολογικής μονάδας, IRCS, San Raffaele hospital Milano Italy

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SADEnT

Η ενασχόληση µου µε το DEKA Monalisa Touch ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια όταν ήρθα σε επαφή µε ένα φίλο µου, 
που είναι καθηγητής δερµατολογίας µε µεγάλη εµπειρία στα λέιζερ και έµπειρος χρήστης 
διαφορετικών ειδών λέιζερ, ο οποίος µε προσέγγισε επειδή εκείνη την εποχή ασχολείτο 

µε διάφορα περιστατικά όπως ουλές, ακµή ή δερµατολογικές ατροφίες. 
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πλεονάζοντα, τα οποία τα συνέκρινα µε πα-
ραµένοντα τµήµατα του κόλπου.

Φθάσαµε κάποια περίοδο να έχουµε ταυ-
τόχρονα 10 περιστατικά υπό µελέτη στην 
Μονάδα. Μετά την ex-vivo µελέτη ξεκινή-
σαµε 2 διαφορετικές πιλοτικές µελέτες σε 
γυναίκες µε ΑΚΑ. 

Η πρώτη ήταν µία πιλοτική µελέτη για τα 
αποτελέσµατα του λέιζερ CO2 στα συµπτώ-
µατα της Αιδοιο-Κολπικής Ατροφίας, όπως 
κολπική ξηρότητα, δυσπαρευνία, καύσος ή 
δυσουρία και ταυτόχρονη αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων. 

Αποφασίσαµε να συµµετάσχουν γυναίκες 
που είχαν δοκιµάσει όλες τις υπάρχουσες θε-
ραπείες για το πρόβληµα τους. Επιλέχθηκαν 
µέσα από όλες τις κλινικές μετεμμηνοπαυ-
σιακές ασθενείς µας και κυριολεκτικά δεν 
είχαν καµία άλλη επιλογή..

Σχηµατίσαµε αυτή την οµάδα γυναικών 
και τις υποβάλαµε (σαφώς αυθαίρετα εκεί-
νη την εποχή) σε 3 θεραπείες µε απόστα-
ση 30/ 40 ηµερών µεταξύ τους και καταφέ-
ραµε να αποδείξουµε την σηµαντική βελτί-
ωση των συµπτωµάτων της ΑΚΑ µετά από 
κάθε συνεδρία.

Κατόπιν εξετάσαµε τις αλλαγές που µπορεί 
να επιφέρει το κλασµατικό λέιζερ CO2 στην 
σεξουαλική λειτουργία. Είναι γνωστό ότι στις 
μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η κολπική 
ξηρότητα µπορεί να επιφέρει µία πολύ προ-
βληµατική σεξουαλική λειτουργία και γιαυ-
τό συγκεντρώσαµε 77 γυναίκες που ενώ εί-
χαν πάντα φυσιολογική σεξουαλική λειτουρ-
γία εξ# αιτίας της ΑΚΑ άρχισαν να αντιµετω-
πίζουν κάποια προβλήµατα. 

Όταν συγκρίναµε τα αποτελέσµατα στο 
τέλος των 3 θεραπειών παρατηρήσαµε µία 
πολύ σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την 
προ θεραπείας κατάσταση. Κατά την γνώ-
µη µου αυτό είναι ένα από τα σηµαντικό-
τερα κλινικά αποτελέσµατα. Το γεγονός ότι 
ενώ στην αρχή το 72% ανέφερε φυσιολο-
γική σεξουαλική ζωή, στο τέλος των θερα-
πειών το 96% ήταν σεξουαλικώς ενεργές. 

Καταφέραµε δηλαδή να επαναφέρουµε 
στην φυσιολογική σεξουαλική ζωή τουλά-
χιστον ένα 22-24% των γυναικών. 

Επιπλέον αποδείξαµε την ύπαρξη σηµαντι-
κών ιστολογικών μεταβολών. Πήραµε 5 
βιοψίες στην αρχή και µετά 1 συνεδρία πα-
ρατηρήσαµε στις 5 γυναίκες µία διαδικασία 

επαναδιαµόρφωσης του κολπικού ιστού µε 
αποτέλεσµα την αναζωογόνηση του κολπι-
κού τοιχώµατος παρουσιάζοντας την εικόνα 
που είχε κατά την γόνιµη ηλικία. 

Αναγέννηση της βασικής στιβάδας και βελ-
τίωση του πάχους του επιθηλίου όπως επί-
σης αποκατάσταση της κολπικής λίπανσης.

Τι είναι το DEKA Monalisa Touch 
και πως λειτουργεί αυτή η 
τεχνολογία;

Ο τρόπος που το deKA monalisa Touch 
επαναδιαµορφώνει τους ιστούς, είναι κατά 
την γνώµη µου, τµήµα αυτού που καλού-
µε αναγεννητική ιατρική. Το κλασµατικό λέ-
ιζερ CO2 επιτυγχάνει την επαναδιαµόρφω-
ση του ιστού µε 2 διαφορετικούς τρόπους: 
µε το φαινόµενο της µικροκατάλυσης και µε 
το θερµικό φαινόµενο. 

Η µικροκατάλυση είναι η πραγµατική επα-
νάσταση στο λέιζερ CO2. Ένα από τα µεγα-
λύτερα προβλήµατα της χρήσης του λέιζερ 
ήταν η υπερβολική θέρµανση που προκα-
λούσε στους ιστούς µε συνέπεια την πρό-
κληση βλαβών. 

Στο κλασµατικό λέιζερ CO2 η παροχή της 
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ακτινοβολίας σε µικροδέσµες καταφέρνει 
να ενεργοποιεί τους αναγεννητικούς µηχανι-
σµούς του ιστού χωρίς να προκαλεί βλάβες.

Το σηµαντικό αποτέλεσµα που έδειξε το 
deKA monalisa Touch σε διαφορετικά ιστο-
λογικά δείγµατα είναι κάτι που πρέπει να υ-
πογραµµισθεί γιατί παρά το γεγονός ότι στις 
µελέτες δεν υπάρχει δείγµα αναφοράς για 
να εκτιµηθεί το φαινόµενο του placebo, δεν 
υπάρχει κανένα δεδοµένο ή αναφορά, που 
να δείχνει, ότι το placebo µπορεί να επιφέ-
ρει ιστολογικές µεταβολές.

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς 
πραγματοποιείται η διαδικασία;

Η διαδικασία πραγµατοποιείται σαν θε-
ραπεία ηµέρας µε την ασθενή σε γυναικο-
λογική στάση. Η κολπική κεφαλή εισάγεται 
αργά µέχρι τον τράχηλο της µήτρας, εφ#  ό-
σον υπάρχει, ή µέχρι τον βυθό του κολπι-
κού τοιχώµατος και κατόπιν οπισθοχωρεί 
σύµφωνα µε την κλίµακα που υπάρχει ε-
πί της κεφαλής. 

Έχουµε 2 διαφορετικές κολπικές κεφαλές: 
η µία είναι 36Ο° εκποµπής και η άλλη 9Ο° 
εκποµπής, δηλαδή υπάρχει ένας καθρέφτης 
που ανακλά την δέσµη λέιζερ στην πρώτη 
περίπτωση σε σχήµα πυραµίδας ακτινοβο-
λώντας περιµετρικά και στην δεύτερη περί-
πτωση ακτινοβολώντας σε σχήµα τµήµατος 
κύκλου 9Ο°. 

Η κεφαλή 36Ο° πρέπει να περιστραφεί κα-
τά 30-40° σύµφωνα µε την κλίµακα που υ-
πάρχει επάνω της και η κεφαλή 9Ο° πρέπει 
να σχηµατίσει ένα είδος "εξαγώνου" πριν 
οπισθοχωρήσει η κάθε µία κατά µία θέση.

Ποιές είναι οι αντενδείξεις της 
θεραπείας με DEKA Monalisa 
Touch;

Το DEKA Monalisa Touch είναι µία πο-
λύ ξεκάθαρη διαδικασία, οι µόνες γυναίκες 
που δεν µπορούν να υποβληθούν είναι αυ-
τές που έχουν ενεργή ή πιθανή κολπική λοί-
µωξη ή ουρολοίµωξη. 

Η άλλη περίπτωση που αποφεύγουµε αυ-
τή την θεραπεία είναι στις γυναίκες που έ-
χουν ιστορικό έρπητα γεννητικών οργάνων 
ή όταν αποφασίσουµε να επέµβουµε αυτό 
γίνεται κατόπιν χημειοπροφύλαξης. 

Παρ# όλα αυτά δεν υπάρχουν πραγµατι-
κές αντενδείξεις και η θεραπεία είναι πολύ 
καλά ανεκτή. 

Πρόσφατα έχουµε ολοκληρώσει µία αξιο-
λόγηση της θεραπείας σε γυναίκες µε καρκί-
νο του µαστού που την παρουσιάσαµε πέρσι 
στο συνέδριο AAGL στο Las Vegas, κατά την 

διάρκεια της οποίας η θεραπεία αποδείχτηκε 
πολύ καλά ανεκτή, ανεξάρτητα από την βα-
ρύτητα των περιστατικών. Υποβάλλαµε αυ-
τές τις γυναίκες σε µέχρι και 5 θεραπείες και 
η αποτελεσµατικότητα ήταν ιδιαίτερα καλή.

Πόσες θεραπείες χρειάζεται να 
κάνει μία γυναίκα;

Εχουµε διαφορετικά πρωτόκολλα για το 
deKA monalisa Touch. Στις μεταεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες που αναφέρουν συ-
µπτώµατα ΑΚΑ εφαρµόζουµε κατά µέσο 
όρο 3 θεραπείες µε απόσταση µεταξύ τους 
1 µηνός και µε ποσοστό αποτελεσµατικό-
τητας 86%. 

Σε γυναίκες µε ιστορικό καρκίνου του µα-
στού ή είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία 
για καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, εφαρ-
µόσαµε από 5 έως 7 θεραπείες ανάλογα µε 
την βαρύτητα της αρχικής κατάστασης και ι-
διαίτερα από την ανεκτικότητα στην βαθµι-
αία αύξηση των παραµέτρων της θεραπείας.

Ενα άλλο σηµαντικό εύρηµα που παρατη-
ρήσαµε (ο Σταύρος Αθανασίου από την Α-
θήνα δηµοσίευσε την αξιολόγηση) εξετάζο-
ντας µεταεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε συ-
µπτώµατα ΑΚΑ και αξιολογώντας την ουρι-
κή δυσλειτουργία µε 3 διαφορετικές κλίµα-
κες (Ud16 iCiQ Short form και King's Health  
questionnaire) παρατήρησε µία πολύ ση-
µαντική βελτίωση στις ουρολογικές δυσλει-
τουργίες, συγκρίνοντας την προ θεραπείας 
κατάσταση µε τα αποτελέσµατα µετά το πέ-
ρας του κύκλου θεραπείας.

Από την εμπειρία σας, πόσο 
γρήγορα οι ασθενείς βλέπουν 
βελτίωση στα συμπτώματα της 
ΑΚΑ;

Συνήθως µετά την πρώτη θεραπεία πα-
ρατηρείται ένα ποσοστό βελτίωσης µεταξύ 
30-50%. Οι επόµενες θεραπείες µπορούν πε-
ραιτέρω να βελτιώσουν την κατάσταση µέ-
χρι σχεδόν την εξάλειψη των συµπτωµάτων.

Ο σηµαντικός παράγοντας είναι να αυξάνο-
νται οι τιµές των ρυθµίσεων, για να αυξηθεί 
το βάθος της επίδρασης του λέιζερ που συ-
νήθως πραγµατοποιείται στην 3η θεραπεία.

Οταν προτείνατε για πρώτη 
φορά σε ασθενείς το DEKA 
Monalisa Touch, υπήρξε κάποια 
διστακτικότητα σε αυτές για να 
υποβληθούν στην θεραπεία;

Οταν ξεκινήσαµε να προτείνουµε το DEKA 
monalisa Touch σε ασθενείς περίμενα μία 
κάποια επιφυλακτικότητα γιατί ήταν µία νέα 

θεραπεία για την οποία δεν υπήρχε µεγάλη 
εµπειρία χρήσης αλλά εντυπωσιάστηκα α-
πό το γεγονός ότι ιδιαίτερα µετά την πρώτη 
θεραπεία οι γυναίκες επέστρεφαν ζητώντας 
την συνέχιση της θεραπείας νωρίτερα από 
την προκαθορισµένη ηµεροµηνία.

Το γεγονός ότι υπήρχε ένα αρχικό απο-
τέλεσµα µετα από δύο εβδοµάδες από την 
πρώτη θεραπεία, ήταν ο παράγοντας που 
ενθάρρυνε πάρα πολύ αυτές τις γυναίκες.

Επιπλέον, ξεκινήσαµε µε γυναίκες πού εί-
χαν τα συµπτώµατα και είχαν δοκιµάσει ό-
λες τις υπάρχουσες θεραπείες και δεν είχαν 
πλέον άλλες επιλογές.Υπήρξε και ένα είδος 
προφορικής προώθησης. Ξεκινήσαµε µε 3 
ασθενείς την εβδοµάδα. Σήµερα έχουµε 40 
ασθενείς την εβδοµάδα µε µία µεγαλη λί-
στα αναµονής στο νοσοκοµείο.

Οι ασθενείς είχαν κάποιες 
παρενέργειες με το DEKA Monalisa 
Touch;

Ποτέ δεν καταγράψαµε κάποια ήπια ή µε-
τρήσιµη επιπλοκή στην µέχρι τώρα εµπειρία 
µας. Καταγράψαµε ένα 5 µε 7% ήπιας αιµορ-
ραγίας µετά την πρώτη θεραπεία σε γυναί-
κες µε µεγαλου βαθµού κολπική ατροφία ό-
πως επίσης είχαµε αναφορά αίσθησης καύ-
σου στον χαλινό καθόσον τα εξωτερικά γεν-
νητικά όργανα είναι πιό ευαίσθητα και αυτό 
µόνο κατά την πρώτη θεραπεία. 

Δεν υπάρχει κανένας φόβος επιπλοκών 
εφ# όσον δίνεται προσοχή 
ί.  να µην περιλαµβάνονται στην θεραπεία 

γυναίκες µε ενεργή λοίµωξη ή µε ιστορι-
κό έρπητα χωρίς χηµειοπροφύλαξη 

ίί.  οι γυναίκες µε µεγάλου βαθµού ατροφία
να µην υποβάλλονται σε θεραπεία µε τις 

2 υψηλότερες ρυθµίσεις του µηχανήµατος.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το 
DEKA Monalisa Touch;

Το ενδιαφέρον με το deKA monalisa Touch 
είναι το γεγονός ότι όσο περισσότερο το χρη-
σιµοποιείς τόσο καλύτερα καταλαβαίνεις τον 
µηχανισµό δράσης του. Είναι επίσης ενδιαφέ-
ρον να παρατηρείς κάποιες φορές ότι γυναί-
κες αναφέρουν βελτιώσεις που ούτε υπολό-
γισες ποτέ ούτε υποσχέθηκες στην ασθενή. 

Μέχρι στιγµής έχουµε 10 κλινικές αξιο-
λογήσεις στην µοναδα µου µε χρήση κλα-
σµατικού λέιζερ CO2 ή µε άλλα λέιζερ του 
ίόιου κατασκευαστή µε τελείως διαφορετι-
κές ενδείξεις. 

Δεν µπορώ να δεσµευτώ προς στιγµήν αλ-
λά σίγουρα σχετίζονται µε το γυναικείο ου-
ρογεννητικό σύστηµα. ID
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Εργονομικός σχεδιασμός 
που εξυπηρετούν τον ιατρό 
και τον ασθενή

Έχει εξελιχθεί σε στενή συνεργασία µε ένα 
γραφείο σχεδιασµού και επαγγελµατίες µεσο-
θεραπείας. To PiSTor eliance επιτρέπει στο για-
τρό να χορηγεί τη θεραπεία µε άνεση και µε-
γάλη ταχύτητα (έως 300 νυγµούς/λεπτό) και, 
συνεπώς, µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότη-
τα και λιγότερη κούραση. Ιδιαίτερα απαλό και 
ήσυχο, η χρήση του PiSTor eliance είναι σχε-
δόν ανώδυνη για τους ασθενείς ακόµη και σε 
ευαίσθητους τοµείς, όπως το τριχωτό της κε-
φαλής ή του προσώπου.

Τα ηλεκτρονικά που είναι ενσωµατωµένα 
στο PiSTor eliance, επιτρέπουν την εύκολη και 
ακριβή προσαρµογή του βάθους διείσδυσης, 
του όγκου έγχυσης και του χρόνου έγχυσης.

Εύκολος και προσαρμόσιμος 
προγραμματισμός

Για την διευκόλυνση του χρήστη η προηγού-
µενη ρύθµιση αποθηκεύεται. 

Το Pistor eliance είναι εξοπλισμένο με έναν 
εργονοµικό πίνακα ελέγχου αφής, ο οποίος 
επιτρέπει γρήγορο και εύκολο προγραµµα-
τισµό µε επιλογή από 6 προ-εγκατεστηµένες 
λειτουργίες. Οι εξαιρετικής ακρίβειας ρυθµίσεις 
χαρίζουν άµεσα αποτελέσµατα στην εφαρµο-
γή θεραπειών όπως:
• Μesotherapy  
• Μesolifting 
• Filler  
• Λιποδιάλυση 
• Κυτταρίτιδα 

Ακόµη, παρέχει µια µεγάλη γκάµα διαφορε-
τικών εκχύσεων (βάθος 0-13mm):
• Standard
• Continuous
• mesoperfusion
• nappage
• Point by point 
• microdose
• megadose

Δύναμη που επιτρέπει 
 όλες τις ιατρικές πρακτικές

Ενσωµατώνοντας πολύ τελευταία στοιχεία, 
το PiSTor eliance είναι κατάλληλο για έγχυ-
ση διαλυµάτων µε υψηλό δείκτη ιξώδους, 
όπως το υαλουρονικό οξύ (δείκτης ιξώδους: 
5.500 Pa/s).

Eυστροφία
To PiSTor eliance έχει σχεδιαστεί για να δι-

ευκολύνει τη χρήση του υπό όλες τις συνθή-
κες θεραπείας:
•  Αμφιδέξια: τόσο εύκολο στη χρήση με το 

αριστερό χέρι και µε το δεξί
•  Όλες οι χώρες: η νέα μπαταρία επαναφορτί-

ζεται γενιά και στις δύο 220 V/50 Hz και 110 
V/60 Hz τροφοδοτικά

•  Ασφαλές: το PiSTor eliance μεταβαίνει αυ-
τόµατα σε κατάσταση αναµονής σε περίπτω-
ση σφάλµατος κατά τη χρήση

•  Διεπιστημονικό: κατάλληλο για τη θεραπεία 
του πόνου, τραυµατοθεραπεία,  γενικής ια-
τρικής, αθλητιατρική, αισθητική ιατρική, κλπ

Τεχνικές προδιαγραφές
•  Εγγύηση 2 χρόνων.
•  Φάσμα συριγγών: Σύριγγα κώ-

νου, Luer χωρίς Luer lock: 10 
ml, 5 ml, 2,5 ml, 2 ml, 1 ml

•  Βάρος: 480 γραμμάρια
•  Μπαταρία: ιόντων λιθίου 7.4V 

2200 mAh 
•  Διάρκεια μπαταρίας (χρήση): 

36 ώρες 
•  Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες max. 
•  Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5 

χρόνια
•  Παροχή: Universal AC input / 

Full range: 100-240 VAC - 50-
60 Hz 0.8 A output 12V 2,50 
A 30W max.

•  Standards: en 60601-1-ieC 
60601-1 και UL

•  Βελόνες: 4mm, 6mm, 13mm 
σε όλες τις  διαµέτρους. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDICOnTEC

Ανταποκρινόµενη στις προσδοκίες των πελατών και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες τους, 
η εταιρεία mi | medical innovation έχει αναπτύξει μια νέα γενιά όπλων μεσοθεραπείας: το PiSTor eliance.
•  H ελαφρότητα και η εργονομική σχεδίαση του όπλου διευκολύνει το χειρισμό.
•  Η αυξημένη ισχύς επιτρέπει την χρήση δραστικών διαλυμάτων με υψηλό δείκτη ιξώδους.
• Η απαλή και αθόρυβη δράση βοηθά τον ιατρό και τον ασθενή. 

Auto MedicAl 
MesotherApy
Πιστόλι ΜεσόθεραΠειασ νεασ γενιασ

Ολοφύτου 15 - Άνω Πατήσια - Αθήνα Τ.Κ. 111 42
Τηλ: 210 29 10 061 Fax: 210 29 29 267

Site: www.medicontec.com E-mail: info@medicontec.com

Το Νο1 πιστόλι ενέσιμης Μεσοθεραπείας σε πωλήσεις παγκοσμίως!

� Εργονομικός πίνακας ελέγχου
� Εύκολος προγραμματισμός

� Έξι προ-εγκατεστημένες λειτουργίες
� Εξαιρετική ακρίβεια - καθόλου σπατάλη υλικού

� Ξεκούραστος χειρισμός
� Μεγάλη ταχύτητα (έως 300 νυγμούς/λεπτό)

� Παρέχει μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών εκχύσεων (βάθος 0 - 13mm):
Standard - Continuous - Mesoperfusion - Nappage - Point by point - Microdose - Megadose

Για αποτελέσματα άκρως εντυπωσιακά!
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Αιώνια Αρμονία!!!
Η ομάδα της DermaGenesis με βαθειά γνώση της αγοράς 
και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της αισθητικής ιατρικής, υλοποίησε 
σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
την ίδρυση της εταιρείας, με πίστη στο όραμά της και με τη βεβαιότητα 
ότι το εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία. 

Η Αποστολή μας!!!
Η ικανοποίηση του κάθε ατόμου στη θέα της εξωτερι-

κής του εμφάνισης αποτυπώνεται στην ψυχολογία του.
Διατηρώντας τη νεότητα διασφαλίζεται μια αδιατάρα-

χτη αρμονία που προσφέρει ευδαιμονία και πάθος για 
ζωή, κάτι που αναζητούν οι περισσότεροι.

Ο σημερινός άνθρωπος επιθυμεί οι όποιες βελτιώ-
σεις της εικόνας του να έχουν φυσικό αποτέλεσμα και 

ID

ΤΑνΙΑ ΦωΤΕΙνού 
Marketing 
& Communication Manager 
Dermagenesis
tfotinou@dermagenesis.gr

να μην αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του. Το ενδιαφέ-
ρον στρέφεται σε μη επεμβατικές μεθόδους της αισθητι-
κής ιατρικής, οι οποίες διασφαλίζουν άμεσα φυσικά α-
ποτελέσματα με ασφαλή τρόπο.

Η DermaGenesis διαθέτοντας το ανήσυχο πνεύμα μιας 
σύγχρονης και ευέλικτης εταιρείας αναζητά με δυναμι-
σμό σε διεθνές επίπεδο, κάθε τι αξιόλογο στο χώρο των 
προϊόντων ιατρικών εφαρμογών που πληρεί τους παρα-
πάνω όρους, προκειμένου να ικανοποιήσει στο μέγιστο 
βαθμό τις απαιτήσεις της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής.

Η σειρά μεσοθεραπείας Mesoline αποτελεί μια σύγ-
χρονη και πρωτοποριακή τεχνική ανάπλασης και ανα-
νέωσης των κυττάρων, η οποία διακρίνεται για την απο-
τελεσματικότητα και την ασφάλειά της.

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο πρόληψης 
όσο και σε επίπεδο καταπολέμησης πολυποίκιλων αι-
σθητικών προβλημάτων.

Χαρίζει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς πόνο και 
ταλαιπωρία και χωρίς να χρειάζεται χρόνος αποκατάστα-
σης από τη στιγμή της εφαρμογής της.

Η DermaGenesis διαθέτει προηγμένες συνθέσεις 
σκευασμάτων για μεσοθεραπεία που προορίζονται για 
επαγγελματική χρήση, αποστειρωμένες, έτοιμες για ε-
φαρμογή οι οποίες παρασκευάζονται σύμφωνα με τα 
αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

DermaGenesis
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T
ο πρόσωπο είναι διαρκώς σε κίνη-
ση, χάρη στην πολύτιμη ελαστικό-
τητα του δέρματος: Γέλιο, Επιφωνή-
ματα, Προσωπικές εκφράσεις, Συ-

νοφρύωμα/ανασηκωμένα φρύδια. Αυτές οι 
φυσικές κινήσεις τονίζουν την ομορφιά και 
βοηθούν στην έκφραση των συναισθημά-
των. Με τον καιρό, το δέρμα γίνεται πιο ξη-
ρό, λεπτότερο και πιο εύθραυστο, καθώς η 
ελαστικότητα μειώνεται. Με κάθε σύσπαση 
των προσωπικών μυών, το δέρμα τεντώνει, 
αλλά στη συνέχεια επανέρχεται με έναν ημι-
τελή τρόπο. Οι περιοχές του προσώπου με 
την μεγαλύτερη κινητικότητα  είναι οι πρώ-
τες που επηρεάζονται από αυτή την φυσική 
γήρανση του δέρματος.

Τα προϊόντα TEOSYAL® RHA, δημιουρ-
γήθηκαν στα εργαστήρια της TEOXANE, σύμ-
φωνα με μια αποκλειστική πατέντα στην επε-
ξεργασία τους, με αποτέλεσμα να ‘συμμορ-
φώνονται’ οι απαιτητικές περιοχές του προ-
σώπου που έχουν κινητικότητα. Αυτή η τε-
χνολογία, διατηρεί καλύτερα τα φυσικά χα-
ρακτηριστικά των μορίων του Υαλουρονι-
κού Οξέος και το αποτέλεσμα είναι gel με 
μεγάλη καθαρότητα, κοντά στο φυσικό πε-
ριεχόμενο Υαλουρονικού Οξέος στο δέρμα.

Με την εφαρμο-
γή, το gel γεμίζει απα-
λά τις ρυτίδες, διασφα-
λίζει στο δέρμα τη συ-
ντήρηση του βέλτιστου 
επιπέδου υγρασίας και 
προσφέρει ορατή βελ-
τίωση στην ελαστικότη-
τα του δέρματος. Έτσι, 
τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου ανακτούν τη 
ζωτικότητα και το πρό-
σωπο τη ζωντάνια του.

Resilient Beauty
Το πρώτο Υαλουρονικό 
οξύ που σέβεται την 
εκφραστικότητα του 
προσώπου σας...

Η έκφρασή σας, 
είναι ένα από τα 

όπλα της γοητείας 
σας, γιατί να 

μη διατηρηθεί 
φυσική; 

Το TEOSYAL® RHA, δημιουργήθηκε στα εργαστήρια της TEOXANE 
και αποτελεί την πλέον καινοτόμο σειρά προϊόντων Υαλουρονικού 

Οξέος που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις πιο κινητικές περιοχές 
του προσώπου: περιστοματική περιοχή, παρειές, ρινοπαρειακή 

αύλακα, μέτωπο, πόδι της χήνας. 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο
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Τεχνική πομφών 
στο λαιμό και το 
ντεκολτέ

Κατά μήκος 
των οριζόντιων ρυτίδων 
του λαιμού και κάθετα 
στο κέντρο του ντεκολτέ

Πρωτόκολλα με προϊόντα Teoxane
Συνδυασμός RHA1 με Teosyal® Redensity I για ενυδάτωση & λάμψη στο λαιμό και το ντεκολτέ

Redensity[I]: 
Ενυδάτωση και αναδόμηση των ιστών

Το Redensity [I] ανταπροκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών 
που επιθυμούν να καθυστερήσουν την εμφάνιση των πρώτων ρυ-
τίδων, καθώς προσφέρει ενυδάτωση και αναδόμηση των ιστών, 
κυτταρική αναγέννηση και αντιοξειδωτική προστασία. 

Επιπλέον, είναι μια καταπληκτική επιλογή και για ασθενείς με 
πιο ώριμα δέρματα που επιθυμούν να διατηρήσουν ή και να με-
γιστοποιήσουν τα αποτελέσματα μιας αισθητικής θεραπείας.

RHA1: 
Προσαρμογή στις δυναμικές κινήσεις του προσώπου 
και εξάλειψη των επιφανειακών ρυτίδων.

Χάρη στις εξαιρετικές ιξωδοελαστικές του ιδιότητες, το RHA1 
έχει την ιδιότητα να γεμίζει τις λεπτές γραμμές του προσώπου, του 
λαιμού και του ντεκολτέ. 

Προσαρμόζεται ομοιόμορφα στο χόριο για να διορθώσει την 
απώλεια όγκου σε περιοχές που είναι ορατά τα σημάδια της γή-
ρανσης ενώ το μη διασταυρωμένο ΥΑ εγχύεται στο δέρμα δια-
σφαλίζοντας το ιδανικό επίπεδο ενυδάτωσης του δέρματος και 
βελτιώνοντας ορατά την ελαστικότητα του δέρματος. 

RHA4: 
Όγκος στις δυναμικές περιοχές του προσώπου

Το RHA 4 ανήκει στην καινοτόμο σειρά RHA της TEOXANE 
Laboratories. Αποτελείται από ΥΑ υψηλού μοριακού βάρους και 
διαθέτει τον ιδανικό βαθμό διασταύρωσης προκειμένου να έχει 
άριστες ρεολογικές ιδιότητες. Έχει μεγάλη ελαστικότητα ενώ ταυ-
τόχρονα διαθέτει μηχανική αντίσταση, ιδιότητες που του δίνουν 
την δυνατότητα να εγχύεται στην επιφάνεια του υποδόριου ιστού 
όταν αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρουν όγκο στο δέρμα πρέ-
πει να εφαρμοστούν σε βαθύτερο στρώμα του δέρματος, πάνω 
από το περιόστεο. Με το γέμισμα των λιπωδών περιοχών, το 
RHA4, ενισχύει ήπια τον όγκο στο δέρμα ενώ ταυτόχρονα διατη-
ρεί την δυναμικότητα του προσώπου και την εκφραστικότητά του.

ULTRA DEEP: 
Όγκος σε στοχευμένες περιοχές του προσώπου

Το ULTRA DEEP, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006 από 
την TEOXANE Laboratories (χωρίς λιδοκαΐνη) και είναι το πρώ-
το filler για όγκο με βάση το Υαλουρονικό Οξύ, που εγχύεται με 
βελόνα. Το ULTRA DEEP είναι ιδανικό για δημιουργία ή ενίσχυση 
του όγκου σε στοχευμένες περιοχές ειδικά στα ζυγωματικά και το 
πηγούνι. Συστήνεται κυρίως για γηραιότερους/βαρύτερους μορ-
φότυπους με απώλεια όγκου στα ζυγωματικά ή με ήπια χαλάρω-
ση στο περίγραμμα του προσώπου.

Αποκλειστική διάθεση DESAMED 
Εθνικής Αντιστάσεως 37, Χαλάνδρι, Tηλ 210 68 20 555

info@desamed.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε 
για τις προσφορές μας στα πρωτόκολλα TEOXANE

Το 1o filler ΥΑ που προσαρμόζεται 
στις δυναμικές κινήσεις του προσώπου

Όγκος και διόρθωση του 
περιγράμματος του προσώπου με 
επιστημονική & αισθητική προσέγγιση

Συνδυασμός RHA4 με Teosyal® Ultra Deep για ενίσχυση και όγκο στα ζυγωματικά και το περίγραμμα του προσώπου
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1st ΤΕοΧΑνΕ 
ΕΧPERT DAY 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2.12.2017

Dr. 

Οι ιατροί οι οποίοι δεν έχουν ακόμη διαβεί 
το κατώφλι της τεχνολογίας plasma, ίσως 
είναι επιφυλακτικοί λόγω της λεπτεπίλε-

πτης ανατομίας της περιοχής, αλλά και από το 
άκουσμα δυσμενών περιστατικών μεταφλεγμο-
νώδους υπερμελάγχρωσης μετά από τη μη λελο-
γισμένη χρήση των πρώτων σχετικών συσκευών.

Η 2ης γενιάς συσκευή εκπομπής plasma Plasma 
BT εισάγει την εκτεταμένη παραμετροποίηση που 
αρμόζει σε μία καθαρά ιατρική συσκευή και βρί-
σκει άρτια κλινική έκφραση στα διάφορα βήμα-
τα της αναίμακτης plasma βλεφαροπλαστικής. 

Έτσι, το κάθε ανατομικό στοιχείο έχει εξειδικευ-
μένη αντιμετώπιση ανάλογα με τη φάση της θε-
ραπείας, εξασφαλίζοντας το μέγιστο αποτέλεσμα 
ανά συνεδρία και εξαίρετη επούλωση.

Αρχικά, αναγνωρίζουμε τυχόν συνυπάρχουσα 
πτώση των φρυδιών που επιδεινώνει την εικόνα 
του βλεφάρου. Με την τεχνολογία καθαρού ατμο-
σφαιρικού plasma δεν περιοριζόμαστε από την ανα-
γκαιότητα της συγκάλυψης της τομής μας εντός της 
βλεφαρικής πτυχής (όπως στη χειρουργική βλεφα-
ροπλαστική), αλλά μπορούμε να οδηγήσουμε σε 
πολυαξονική βράχυνση των ελαστικών ινών. Έτσι, 
μπορούμε να επέμβουμε και σε ευαίσθητες περιο-
χές όπως το ρινικότερο τμήμα του βλεφάρου, αλ-
λά και να αντιμετωπίσουμε με ένα ήπιο brow lift 
τυχόν πτώση των φρυδιών, ή να περιορίσουμε 
τις ρυτίδες στην περιοχή του «ποδιού της χήνας».

Επίσης ελέγχουμε για την παρουσία καλοη-
θών μορφωμάτων στην περιοχή (ξανθελάσματα, 
θηλώματα, κτλ) τα οποία μπορούμε να εντάξου-
με στη ζώνη εξάχνωσης και να τα αφαιρέσουμε.
1.  Επιμελής καθαρισμός του δέρματος της πε-

ριοφθαλμικής ζώνης. Τοποθέτηση ενισχυμέ-
νης αναισθητικής κρέμας για 30-45’ με διά-
φανη μεμβράνη στην περιοχή. Στη συνέχεια 
αφαιρούμε την κρέμα και εφαρμόζουμε αντι-
σηψία (οκτενιδίνη).

2.  Αναγνωρίζουμε τη βλεφαρική πτυχή,την περι-
οχή δηλαδή στην οποία θα κάναμε την τομή 
μας εάν επιλέγαμε τη χειρουργική βλεφαρο-
πλαστική. Ρυθμίζουμε το Plasma BT στη συ-
νεχή λειτουργία και σε ένταση στην επιλογή 
3 ή 4 και ορίζουμε το μήκος της βλεφαρικής 
πτυχής, παράλληλα και κατ’ αναλογίαν μέχρι 
τα όρια του βλεφαρικού χείλους.

3.  Επιλέγουμε την παλμική λειτουργία με συχνό-
τητα 40Hz (40 παλμοί ανά sec) και ένταση 3 ή 
4 και αντιμετωπίζουμε τις πτυχές που δημιουρ-
γούνται όταν πιέζουμε κατακόρυφα, και με φο-
ρά προς τα κάτω, το φρύδι. Αποφεύγουμε τη 
γραμμικότητα, καθώς έτσι παίρνουμε λιγότε-
ρο αποτέλεσμα συρρίκνωσης. Προτιμούμε να 

κινούμαστε πάνω στις διαγραφόμενες πτυχές 
αφήνοντας κενό στα σποτ μας και επιστρέφο-
ντας (1, 2-1, 2-1, 2-1, κτλ.) και όχι μόνο στον 
οριζόντιο, αλλά και στον κατακόρυφο άξονα 
(τεχνική ANCHOR3D, M.E. Kechagiadakis). 
Έτσι αγκιστρώνουμε την πορεία των ελαστι-
κών ινών σε 2 σημεία (με απόσταση ένα spot 
size) κατά των άξονά τους και στη συνέχεια 
με ένα spot στο κέντρο τις συρρικνώνουμε.

4.  Για να ανυψώσουμε συμπιέζουμε στα 2 μας δά-
κτυλα την αψίδα του φρυδιού κατά τον άξονα 
του υπερόφρυου τόξου. Εξαχνώνουμε όπως 
αναφέρθηκε πτυχές που αποκαλύπτονται. Σε 
περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειάζεται περισ-
σότερο brow lift, συνεχίζουμε πάνω από το 
υπερόφρυο τόξο μειώνοντας κατά μία βαθμί-
δα την ένταση εκπομπής.

5.  Αν υπάρχει περίσσεια δέρματος στο ρινικότε-
ρο τμήμα του βλεφάρου κινούμαστε με προ-
σοχή, και επιλεγμένη την παλμική λειτουργία 
στα 40Hz και ένταση 2 ή 3.

6.  Για το «πόδι χήνας» μπορούμε να επιλέξου-
με μία γρήγορη, αυτοματοποιημένη κλασματι-
κή επανεπιφανειοποίηση (Fractional Plasma 
Skin Resurfacing) με συχνότητα 2Hz και έντα-
ση 2 με 3, ειδικά με την εφαρμογή της ειδικής 
βελόνας με οδηγό.

7.  Τυχόν καλοήθη μορφώματα εξαχνώνονται με 
τη συνεχή λειτουργία και ένταση 4 ή και 5 για 
τα πιο μεγάλα.

8.   Μετά την ενστάλαξη αντισηπτικού, προτεί-
νεται η εφαρμογή αποστειρωμένου φύλλου 
κολλαγόνου με ενστάλαξη ειδικής αναπλαστι-
κής μεσοθεραπείας (κρύα από το ψυγείο μας) 
με αυξητικούς παράγοντες, υαλουρονικό και 
σύμπλεγμα βιταμινών Β για 15 λεπτά (Προ-
σωπικά προτιμώ το F-Mesomatrix της Fusion 
Meso). Από την εμπρειρία μου, μειώνει το χρό-
νο αποθεραπείας, τον ερεθισμό και ολοκλη-
ρώνει την παροχή μίας εξειδικευμένης, μονα-
δικής για τον ασθενή μας θεραπείας.
Καλές σας θεραπείες!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ APALIS BIOMEDICAL

Είναι αρκετά χρόνια πλέον από τότε 
που εισήχθη η χρήση συσκευών 

plasma για τη βελτίωση της 
δερματοχάλασης του άνω βλεφάρου. 

Η ανάγκη για αναίμακτες θεραπείες 
με σημαντικά αποτελέσματα μεγάλης 

διάρκειας, χωρίς όμως το φόβητρο 
του χειρουργείου, έχει κυριολεκτικά 
απογειώσει τη συγκεκριμένη τεχνική 

ανάμεσα στις προτιμήσεις του κοινού 
της αισθητικής ιατρικής. 

Είναι δόκιμο να πούμε ότι δεν νοείται 
πλέον ιατρός που ασχολείται 

full-time με την Ιατρική της ευεξίας και 
ομορφιάς, ο οποίος να μην έχει ήδη 

εντάξει στη φαρέτρα του αυτή 
την επαναστατική θεραπεία, της οποίας 

πρωτεργάτες υπήρξαν και Έλληνες 
καταξιωμένοι συνάδελφοι.

ID

Αναίμακτη plasma βλεφαροπλαστική:
σίγουρα βήματα με τη 2ης γενιάς συσκευή Plasma BT

ΜΙχΑΗΛ Ε. ΚΕχΑγΙΑδΑΚΗΣ MD, MPH

Εικόνα 1: Δερματοχάλαση άνω βλεφάρου, πτώση φρυ-
διού και ευμεγέθες ξανθέλασμα, πριν και αμέσως μετά 
την αντιμετώπιση με τη συσκευή Plasma BT.

Εικόνα 2: Αποτέλεσμα μετά απο βλεφαροπλαστική και brow lift με τη συσκευή εκπομπής Plasma BT και την τε-
χνική ANCHOR3D. Φωτογραφίες κατά σειρά. A.πριν B.αμέσως μετά C.στις 4 ημέρες με προστατευτικό foundation 
D.στις 9 ημέρες χωρίς foundation Ε.στις 15 ημέρες με foundation F. Τελικό αποτέλεσμα στις 5 εβδομάδες
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ΤΕοΧΑνΕ ATHENS MASTERCLASS 14.10.2017
 "TEOSYAL RHA - new generation of facial filler" 
το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 π.μ., στο Maroussi Plaza, 
Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού στο Μαρούσι

με τον Σουηδό Καθηγητή Πλαστικής χειρουργικής Dr. Per Hedén, που θα παρουσιάσει 
νέες τεχνικές και την τεχνολογία που κρύβεται πίσω από τη σειρά TEOSYAL RHA.

1st ΤΕοΧΑνΕ 
ΕΧPERT DAY 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2.12.2017

MEET THE EXPERTS 
Per Hedén is an 

Associate Profes-
sor in plastic sur-
gery, at the Karo-
linska Institute in 
Stockholm, Swe-
den. He is also the 
founder of one of 
Europe’s largest 
private hospitals 
of plastic surgery: Akademikliniken 
(the Akademikliniken group has 16 
clinics in Europe with its largest hos-
pital (37 overnight beds and 7ORs) 
in Stockholm). 

Dr Hedén, has published many 
scientific articles and medical text-
books and is a member of several 
national and international plastic 
surgical societies. 

Dr Hedén, has developed a large 
number of new techniques dedicat-
ed to the use of breast implants and 
has lectured and performed opera-
tions to demonstrate his techniques 
throughout the world.  

Dr Hedén, was also one of the 
first plastic surgeons in the world to 
use Botulinum toxin and Hyaluronic 
acid fillers and he is well known for 
his non surgical facial rejuvenation 
techniques which he extensively has 
demonstrated and lectured about.

Dr. Per HedénDr. 

Dr. 

Per Hedén is an 

linska Institute in 

founder of one of 

8.55-9.00 Introduction, Mr. Sotiris Sakoulis & Mr. Konstantinos Delis
9.00-11.30                RHA new generation of the facial filler

9.00-10.00 LECTURE TEOSYAL RHA: Products design and properties for dynamic 
aesthetics, Dr. Per Hedén 

10.00-11.00 LIVE DEMO
Full face treatment at the different ageing stage: towards 

new trend of treatment - RHA range - (Sharing Experiences-
DESAPP), Dr. Per Hedén

11.00-11.30 LECTURE Volume: Facial Sculpturing with Ultra Deep & RHA4
Dr. Athanasios Christopoulos

11.30-11.45 Coffee break
11.45-13.00 Complications and their management
11.45-12.30 LECTURE Side effects and how to deal with them, Dr. Per Hedén 

12.30-13.00 LECTURE Adverse events after HA injections and their treatment with 
Hyaluronidase, Dr. Margie Kapellari

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 LECTURE Cosmetics, a necessary complement to filler treatment  
Nicolas Mulatier-Gachet

14.30-16.30 Anatomy of the face

14.30-15.00 ANATOMY SESSION Anatomy of the upper face - tear trough and temples,  
Dr. Per Hedén. 

15.00-15.30 ANATOMY SESSION Anatomy of midface - fat compartments, Dr. Per Hedén
15.30-16.00 ANATOMY SESSION Anatomy of the lips and lower face, Dr. Per Hedén
16.00-16.30 LIVE DEMO Giving dynamic volume in the midface – advanced injection 

techniques (Sharing Experiences-DESAPP), Dr. Per Hedén 
16.30-16.45 Coffee break
16.45-18.00 Men vs women different treatment approach

16.45-17.00 LECTURE Men vs Women – different treatment approach, Dr. Athina 
Giannopoulou

17.00-18.00 LIVE DEMO
Full face treatment – Men vs. Women - advanced injection 

techniques  (Sharing Experiences-DESAPP), Dr. Per Hedén & 
Dr. Athina Giannopoulou

18.00-18.15 Conclusions, Mr. Sotiris Sakoulis & Mr. Konstantinos Delis

08:45-09:00 Introduction. Mr. Sotiris Sαkoulis and 
Konstantinos Delis    

09:00 -11:15 Lower face

09:00-09:30 LECTURE How to respect the constant lip movements 
with a dynamic filler? Dr. Stefan Lipp

09:30-10:00 ANATOMY 
SESSION

Anatomy of the lips and lower face
Dr. Wolfgang Redka-Swoboda 

10:00-10:30 LIVE DEMO

Lip enhancement and lower face treatment - 
new injection techniques - 2 patients - 

2 doctors - 2 ways. Dr. Wolfgang Redka-
Swoboda & Dr. Stefan Lipp

10:30-11:15 LECTURE
Do it my way: How to combine together RHA 

and Teosyal range of products in one treatment. 
Dr. Wolfgang Redka-Swoboda

11:15-11:30 Coffee break
11:30-13:00 Midface

11:30-12:00 LECTURE Giving dynamic volume in the midface: towards 
new trends of treatment, Dr. Stefan Lipp

12:00-12:30 ANATOMY 
SESSION

Anatomy of the midface – fat compartments, 
Dr. Wolfgang Redka-Swoboda  

12:30-13:00 LIVE DEMO

Giving dynamic volume in the midface - 
advanced injection techniques- 2 patients  
- 2 doctors - 2 ways, Dr. Wolfgang Redka-

Swoboda & Dr. Stefan Lipp

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:45 Upper face

14:00-14:30 LECTURE HA complications, Dr George J. Zambacos

14:30-15:00 ANATOMY 
SESSION

Anatomy of the tear trough and temples
Dr. Wolfgang Redka-Swoboda

15:00-15:30 LIVE DEMO
Anatomy of the tear trough and temples  

Dr. Wolfgang Redka-Swoboda 
& Dr. Stefan Lipp

15:30- 15:45 Coffee break

15:45- 16:15 LECTURE Side effects and how to deal with them
Dr. Wolfgang Redka-Swoboda

16:15-16:45 LECTURE Cosmetics, a necessary complement to filler 
treatment, Dr. Stefan Lipp

16:45-18:15 Men vs Women - different treatment approach

16:45-17:15 LECTURE Men vs Women - different treatment approach.  
Dr. Wolfgang Redka-Swoboda & Dr. Stefan Lipp

17:15-18:15 LIVE DEMO
Full face treatment - Men vs. Women - 

advanced injection techniques, Dr. Wolfgang 
Redka-Swoboda 

18:15-18:30 Conclusions, Mr. Sotiris Sαkoulis and 
Konstantinos Delis    

18:30-20:00 AFTERWORK-GET-TOGETHER snacks & drinks
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Τ
α  PHAs και τα BAs είναι οργανικά καρβο-
ξυλικά οξέα, τα οποία διαθέτουν δύο ή πε-
ρισσότερες ομάδες υδροξυλίου σε αλειφα-
τική ή αλικυκλική μοριακή δομή. Όταν μί-

α από τις ομάδες υδροξυλίου εμφανίζεται στη θέ-
ση α τότε σχηματίζονται τα ΡΗΑs τα οποία είναι πο-
λυϋδροξέα αΗΑs. Όταν προστίθεται ένα επιπλέον 
σάκχαρο στη δομή ΡΗΑ, το μόριο που σχηματίζε-
ται είναι ένα βιονικό οξύ(BAs). Επειδή έχουν κοινή 
δομή αHA, τα PHAs και τα BAs έχουν την ικανό-
τητα να παρέχουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με τα 
παραδοσιακά αHAs, όπως το γλυκολικό οξύ. Κύ-
ριοι εκπρόσωποι των δύο αυτών κατηγοριών οξέ-
ων είναι η γλυκονολακτόνη (PHAs) και το λακτο-
βιονικό οξύ(BAs). Τα PHAs και τα BAs  παρέχουν 
κλινικά αποδεδειγμένες in vivo αντιγηραντικές και 
λειαντικές ιδιότητες που είναι συγκρίσιμες με αυτές 
των αΗΑs, ενώ προσφέρουν αρκετά επιπλέον θε-
ραπευτικά πλεονεκτήματα. Τα PHAs και τα BAs είναι 
λιγότερο ερεθιστικά για το δέρμα σε σύγκριση με 

τα αΗΑs, και προκαλούν μικρότερη αίσθηση καύ-
σους κυρίως λόγω του μεγάλου μοριακού βάρους 
(γλυκονολακτόνη 178,14 g/mol, λακτοβιονικό ο-
ξύ 358,296 g/mol γλυκολικό οξύ 76,051 g/mol). 
Κατά συνέπεια, τα ΡΗΑs είναι συμβατά με κλινικά 
ευαίσθητους τύπους δέρματος συμπεριλαμβανο-
μένων ασθενών με ατοπική δερματίτιδα και ροδό-
χρους ακμή και είναι τα πλέον κατάλληλα πήλινγκ 
για τις συνθήκες ηλιοφάνειας στην Ελλάδα.

Τα PHAs ενισχύουν επίσης το φραγμό του δέρμα-
τος και λειτουργούν ως υγροσκοπικά και ενυδατικά 
στοιχεία λόγω της πολυϋδροξικής  δομής τους που 
τους δίνει τη δυνατότητα να συγκρατούν σημαντική 
ποσότητα νερού.  Τα PHAs επίσης δεν ερεθίζουν και 
δε δημιουργούν φωτοευαισθησίες  και επιπλέον έ-
χει αποδειχτεί ότι προφέρουν ιδιαίτερη προστασί-
α από τον ήλιο, γεγονός που αποδίδεται στις αντι-
οξειδωτικές και χηλικές ιδιότητές τους. 

Τα BAs έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της ανα-
στολής των ενζύμων μεταλλοπρωτεϊνάσες  (ΜΜΡs), 
που βρίσκονται στο χόριο, εμποδίζοντας σημαντι-
κά τη γηραντική δράση των MMPs σε στοιχεία του 
χορίου όπως το κολλαγόνο. 

Η APALIS Biomedical φέρνει την καινούργια σειρά 
Ekseption η οποία  αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και 
τις δράσεις των PHAs και BAs σε μια σειρά 11 διαφο-
ρετικών πήλινγκ τα οποία καλύπτουν μεγάλη γκάμα 
θεραπειών. Τα πήλινγκ αυτά  εκτός από το λακτοβι-
ονικό οξύ και τη γλυκονολακτόνη περιέχουν και άλ-
λα σημαντικά οξέα όπως φερουλικό οξύ, γαλακτι-
κό οξύ, τρανεξαμικό οξύ, υαλουρονικό οξύ κ.α. Ε-
κτός από τα οξέα, τα πήλινγκ της σειράς Ekseption 
είναι εμπλουτισμένα με πεπτίδια τα οποία λόγω της 
φύσης τους αλλά και της απολέπισης από τα οξέα, 
διεισδύουν αποτελεσματικά στο δέρμα ενισχύοντας 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα των θεραπειών.

Τα πεπτίδια  Palmitoyl Tripeptide-1 και Palmitoyl 
Tetrapeptide-7 ενεργοποιούν την παραγωγή στοι-
χείων (ματρικίνες) του εξωκυττάριου χώρου στο χό-
ριο και μεταφέρουν μηνύματα στους ινοβλάστες, οι 
οποίοι ξεκινούν την παραγωγή νέων στοιχείων του 
εξωκυττάριου χώρου για την αντικατάσταση των 
κατεστραμμένων. 

Το εξαπεπτίδιο Acetyl hexapeptide-51 amide μι-
μείται τη δράση του FOXO3a το οποίο συμμετέχει 
στην αποκατάσταση, ανανέωση και μακροβιότητα 
των κυττάρων ενεργοποιώντας τους φυσικούς μη-
χανισμούς αποκατάστασης

Το Nonapeptide-1 ρυθμίζει τη διαδικασία της 
μελανογένεσης είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας 
την παραγωγή μελανίνης κάτω από την επίδραση 
των ακτίνων UV.

Τη σειρά συμπληρώνουν προϊόντα που προηγού-
νται των πήλινγκ για ενεργοποίηση του δέρματος 
και προϊόντα που ακολουθούν τα πήλινγκ προστα-
τεύοντας και βοηθώντας στην αναγέννηση του δέρ-
ματος. Περιέχουν και αυτά, εκτός των άλλων συ-

στατικών, PHAs & BAs, καθώς έχει αποδειχτεί ότι 
με το σωστό pH τα ευγενή αυτά οξέα με τη συνεχή 
χρήση βοηθούν σημαντικά στην αναδόμηση, την 
αντιγήρανση και τη φωτογήρανση του δέρματος. 

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που έχουν προ-
ϊόντα επανεπιφανειοποίησης (Skin Resurfacing), η 
Ekseption επέλεξε μια πιο σταδιακή προσέγγιση 
στην ανανέωση του δέρματος. Επέλεξε τη δημιουρ-
γία μιας σειράς με εκπληκτικά αποτελέσματα αλλά 
με λίγο μεγαλύτερη περίοδο θεραπείας. Η επιλογή 
μιας θεραπείας πρέπει να λαμβάνει υπόψιν παράγο-
ντες όπως τις πιθανές παρενέργειες, την κοινωνική 
ζωή του πελάτη, την ανώδυνη θεραπεία αλλά και 
εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η έντονη ηλιο-
φάνεια στην Ελλάδα, για να μπορέσει να προσφέ-
ρει την ιδανική θεραπεία. Η σειρά Ekseption έχει ε-
πιφανειακά και μεσαίου βάθους πήλινγκ, δεν απαι-
τείται χρόνος αποθεραπείας στο σπίτι και προσφέρει  
σταδιακά αποτελεσματικές θεραπείες. 

Για πιο δυνατές θεραπείες μπορεί όμως ο ιατρός 
να επιλέξει πιο δυνατά πήλινγκ της σειράς όπως το 
retin-oil peel με ρετινόλη και σαλικυλικό οξύ ή να 
αυξήσει τις στρώσεις ενός πήλινγκ σε μια θεραπεί-
α και να μειώσει το μεσοδιάστημα μεταξύ των θε-
ραπειών. Η Ekseption προσφέρει μια νέα, ασφα-
λή και αποτελεσματική προσέγγιση στο χώρο της 
επανεπιφανειοποίησης του δέρματος και στην αντι-
μετώπιση σημαντικών προβλημάτων με τα νέας γε-
νιάς, ευγενή οξέα, πολυϋδροξυοξέα και βιονικά ο-
ξέα, εμπλουτισμένα με πεπτίδια.

Τα υδροξυοξέα (HAs) έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για 

πολλές δεκαετίες για τη θεραπεία πολλών 
δερματικών προβλημάτων. Τα τελευταία 

χρόνια στο προσκήνιο έχουν έρθει τα 
πολυδροξυοξέα (PHAs) και τα βιονικά 
οξέα (BAs) τα οποία χρησιμοποιούνται 

σε μια μεγάλη γκάμα αισθητικών και 
δερματολογικών θεραπειών. Δομικά 

παρόμοια με τα α-υδροξυοξέα (αHAs),  τα 
PHAs και BAs  είναι μέρος της οικογένειας 
των μορίων των αHAs και γι’ αυτό έχουν 

παρόμοια δράση προσφέροντας όμως 
επιπλέον πλεονεκτήματα.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ekseption peels
Νέα προσέγγιση στισ θέραπέιέσ πηλιΝγκ 

Πολυϋδροξυοξέα και βιονικά οξέα εμπλουτισμένα με πεπτίδια
δΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΣΟυΡΑΣ

γενικός διευθυντής της Apalis Biomedical

Age less+ peptide peel. 
Αντιγηραντικό πήλινγκ 

με ισχυρή κερατολυτική 
δράση. Κύριες ενδείξεις: 

αντιγήρανση για φωτότυπους 
Ι έως VI, μείωση ρυτίδων. 

Σύνθεση: λακτοβιονικό 
οξύ, γαλακτικό οξύ, 

γλυκονολακτόνη, 
μανδελικό οξύ, 

υαλουρονικό οξύ, 
3 πεπτίδια, γαλακτικό νάτριο. 

Τύπος: υγρή γέλη – 40% 
οξέα με pH 1,75-2,25. 

Στρώσεις: 1-3 στρώσεις με 
4-6 λεπτά μεσοδιάστημα. 

Βάθος: επιφανειακό 
έως μεσαίο

ID

Πολυϋδροξυοξέα (PHAs) α-υδροξυοξέα (α-HΑs)

Μεγάλο μοριακό βάρος Μικρό μοριακό βάρος

πολλές ομάδες υδροξυλίων
-συγκράτηση νερού, ενυδάτωση

Μία ομάδα υδροξυλίων

σταδιακή και ήπια διείσδυση γρήγορη διείσδυση

αξιοποίηση όλων 
των πλεονεκτημάτων των α-HAs

πολλά οφέλη λόγω της 
κερατινοποίησης και 
ανανέωσης των κυττάρων

Μειωμένη αίσθηση καύσους 
και ερυθήματος

αίσθηση καύσους 
και ερύθημα

Βελτίωσης του δερματικού φραγμού -

αντιοξειδωτική δράση -

προστασία από την UV ακτινοβολία -

Δε δημιουργεί φωτοευαισθησία αυξάνει τη φωτοευαισθησία

για όλους τους τύπους δέρματος 
συμπεριλαμβανομένων 
των ευαίσθητων και ξηρών

Μη κατάλληλο 
για ευαίσθητα δέρματα

Υγροσκοπικές ιδιότητες των PHAs

    
     

      

  

 

Θεμιστοκλέους 1, 10677, Αθήνα, 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο

Χειρουργικό
plasma

 

Βελόνα
µε οδηγό

Βελόνα

Μικρή
κεφαλή

Μεγάλη
κεφαλή

∆ιαχυτής plasma 
shower

  

Shot Mode

SHOT Mode 
(Λειτουργία βολής)

2Hz 7Hz 15Hz 40Hz

0.3sec 0.4sec 0.5sec 0.6sec

PULSE Mode 
(Λειτουργία παλµών)

Shot Mode

2Hz 7Hz 15Hz 40Hz

Shot Mode

CONTINUOUS Mode 
(Συνεχής λειουργία)

Πλήρως παραµετροποιήσιµη εκποµπή plasma

Εξελιγµένο χειρουργικό plasma και διαχυτής plasma shower
µε fractional plasma skin resurfacing

  
   

ΕΦΑΡMΟΓΕΣ PLASMA
• Κλασματική επανεπιφανειοποίηση (fractional resurfacing) • Αναίμακτη βλεφαροπλαστική • Mini-lift • Περιοφθαλμικές και

περιχειλικές ρυτίδες • Ουλές και Ακμή • Αναίμακτη εξάχνωση καλοηθών μορφωμάτων • Αφαίρεση   tattoo • Αντιφλεγμονώδης   
και αντιβακτηριακή δράση στο P. Acnes • TDDS (διαδερμική μεταφορά ουσιών - μη ενέσιμη μεσοθεραπεία) • Αναδιοργάνωση

κολλαγόνου, παραγωγή ελαστίνης • Συσφικτικές θεραπείες σώματος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ PLASMA BT

ΑΘΗΝΑ 
Κυριακή 8 Οκτωβρίου
11:30 στο Crowne Plaza Hotel
Περιλαμβάνει: Παρουσίαση της συσκευής, 
live περιστατικό mini-lift και δυνατότητα 
δοκιμής σε πρόπλασμα. Θα ακολουθήσει 
η παρουσίαση της σειράς Ekseption (peels 
& προϊόντα skin resurfacing). Παρέχονται 
διαλείμματα καφέ και γεύμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 
11:30 στο Electra Palace Hotel
Περιλαμβάνει: Παρουσίαση της συσκευής, 
live περιστατικό mini-lift και δυνατότητα 
δοκιμής σε πρόπλασμα. Θα ακολουθήσει 
η παρουσίαση της σειράς Ekseption (peels 
& προϊόντα skin resurfacing). Παρέχονται 
διαλείμματα καφέ και γεύμα.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 
11:30 στο Electra Palace (in-seminar 
event)
Περιλαμβάνει: live περιστατικό mini-lift 

Για τους συμμετέχοντες στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά τους 
στο χώρο της εκδήλωσης. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης (τηλέφωνο επικοινωνίας 2103808296).
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διαλείμματα καφέ και γεύμα.
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Ιδανικοί συνδυασμοί
0,2ml σε 1ml ECPR
•  Eye Bags, fat pads | Cynomax ή Asiacen ή Cofinet
•  Eye Bags, οίδημα | extra Rutinel ή Asiacen
•  Μαύροι κύκλοι | Glutamax C ή WCPR
•  Πτώση βλεφάρου | DM-Silk ή Firming Cocktail

Πρωτόκολλο
•  1,0 - 1,5ml | ECPR (και για τα δύο μάτια)
•  2ml syringe
•  Mesoneedles 0,3 x 13mm + 0,26 x 4mm

•  Τεχνική | Epidermal threading technique + 1 ενδοδερμικός πομφος στη 
κροταφική αύλακα, μάτια κλειστά

•  Light Brow Lift | 1 line intradermal along the lateral 1/3 of the eyebrow 
ECPR ή HA MW2% + NCPR Mix

•  Συχνότητα | 1 συνεδρία ανά 15 ημέρες (2 εβδομάδες)
•  Θεραπεία | 3 - 6 συνεδριών

• Cynomax 5ml
Artichoke Extract
- Ισχυρό αποτέλεσμα παροχέτευσης

• Asiacen 2ml
Centella Asiatica, Fucus Extract, Hedera Helix
- Προάγει αποτέλεσμα παροχέτευσης

• Cofinet 2ml
Caffeine
- Ισχυρό λιποδιαλυτικό αποτέλεσμα

• Rutinel 2ml
Coumarin, Rutin
-  Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και τη τριχοειδή ανεπάρκεια

• Glutamax C 5ml
Glutathione, Vitamin C, Vitamin E
- Φωτογήρανση (από ήλιο)

- Καταστροφές δέρματος (κάπνισμα, κ.α.)
• WCPR | Whitening Complex Poli Revitalizing 5ml

Vitamin C, Alpha Arbutin, Chinese Licorise 
Extract, European Licorice Extract, Tricholoma 

Matsutake Extract, Glutathione, Glycine Soja 
Oil, Oligopeptide-34, Vitamin B3, SH-

oligopeptide-2, Hydrogenated Lecithin
- Υπερμελάγχρωση

- Κηλίδες μελανίνης
- Αποχρωματισμός και λεύκανη

• DM-Silk 5ml
Organic Silicium, DMAE
-  Αύξηση κολλαγόνου & ελα-

στίνης
- Αντιγήρανση

• Firming Cocktail 10ml
Elastin, DMAE, Vitamin C, 
Collagen
- Χαλαρό δέρμα
- Φωτογήρανση

ECPR Eye Complex 
Poli Revitalizing 5ml
Αναζωογονητικό μεσοθεραπευτικό διάλυμα, ειδικά σχεδιασμένο 
για τη βελτίωση της εμφάνισης του οιδήματος, μαύρων κύκλων 
και λεπτών γραμμών | στην περιοφθαλμική περιοχή
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AquaGlo  
Abrasion Free, Χωρίς ερεθισμούς  

Υδροδερμοαπόξεση
• Μηχανική και καλλυντική απολέπιση
• Βαθύς καθαρισμός
• Ενυδάτωση και θρέψη

Άμεση λάμψη & Εντυπωσιακό αποτέλεσμα

• Ταυτόχρονη απολέπιση και θρέψη
• Ποικιλία προϊόντων και διαλυμάτων
• Δερμοαπόξεση
• Ενυδάτωση
• Άμεσα αποτελέσματα
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
• Ειδικά tips για εξατομικευμένες θεραπείες
• Ασφαλές για κάθε τύπο δέρματος
• Δυνατότητα άμεσης επιστροφής στις καθημερινές εργασίες 

Ισχυρό
Φορητό 
Ευέλικτο 

ΙσχυρόΙσχυρό Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65 65 507
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com

Celluma PRO  
Kύματα φωτός με ευεργετικές και επουλωτικές ιδιότητες

Η φωτοδυναμική μέθο-
δος με το Celluma PRO  
χρησιμοποιεί επιλεγμένα 
μήκη κύματος φωτός με 
ευεργετικές και επουλωτι-
κές ιδιότητες. Βασίζεται  στη 
συστηματική χορήγηση φιλ-
τραρισμένων μη επιβλαβών 
φασμάτων υπεριώδους, υ-
πέρυθρου και ορατού φω-
τός με στόχο την διέγερση 
βιοχημικών διεργασιών στο 
δέρμα.  

Η φωτοδυναμική θερα-
πεία (PDT) ενδείκνυται για 
την αντιμετώπιση πολλα-
πλών δερματολογικών εν-
δείξεων και την αποκατά-
σταση της νεανικής όψης 
του δέρματος. 

Η έρευνα έχει δείξει ό-
τι η φωτοθεραπεία μπορεί 
να αυξήσει την κυκλοφορί-
α, να επιταχύνει την αποκα-
τάσταση των ιστών, να μει-
ώσει τις ρυτίδες, να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει την τόνω-
ση του δέρματος και τις ρυτίδες, την υφή και τη σαφήνεια, να κα-
ταπραΰνει τον πόνο στους μύες και στις αρθρώσεις και να κατα-
στρέψει τα βακτήρια ακμής. 

Το Celluma Pro έχει δύο τρόπους λειτουργίας εξόδου: Συνεχής 
και παλμικός
•  Ερυθρό LED (640 nm): μέγιστη έξοδος 71,6 microwatt/sr/m2 

(συνεχής)
•  Μπλε LED (464 nm): μέγιστη έξοδος 76,4 microwatt/sr/m2 (συνεχής)
•  Υπέρυθρο LED (880 nm): μέγιστη έξοδος 47,3 microwatt/sr/m2 

(συνεχής)

Είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο (απoυσία ανθρώπινου πα-
ράγοντα στη διαδικασία παραγωγής του PRP) σύστημα διπλής φυ-
γοκέντρησης, που παράγει PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετά-
λια) και ΡΡΡ (πλάσμα φτωχό σε αιμοπετάλια ιδανικό για επούλω-
ση πληγών / τραυμάτων).

Το Magellan TruPRP πρoσφέρει εξατομίκευση του τελικού προ-
ϊόντος (PRP). 

Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τελικού όγκου (από 3-10mΙ) 
που παράγεται από κάθε κύκλο φυγοκέντρισης, άρα και της συγκέ-
ντρωσης των αιμοπεταλίων σε αυτόν τον όγκο. 

Κατά μέσο όρο παράγεται πλάσμα με συγκέντρωση αιμοπεταλίων 
έως και 10 φoρές μεγαλύτερη από αυτή του περιφερικού αίματoς.

Τέλος, πρόκειται για κλειστό κύκλωμα, χωρίς πιθανότητα επι-
μόλυνσης.

Magellan Autologous Platelet 
Separator 
Αυτοματοποιημένο σύστημα διπλής φυγοκέντρισης 
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The Leading Light In Led Phototherapy

Το Dermalux LED Phototherapy είναι μια πολυβραβευμένη θεραπεία, 
ως "Best Treatment of the Year" (2013, 2014, 2015, 2016) και είναι 
ήδη finalist και στα φετινά βραβεία των Aesthetics Awards ως "Energy 
Treatment of the year 2017"!
• Market leader in LED Phototherapy 
• Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
•  Υποστηρίζεται από μία κορυφαία ομάδα εμπειρογνωμόνων στη 

βιομηχανία της LED Φωτοθεραπείας 
• Multi-Award winning treatment 
•  Σε σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε πάνω από 800 σημεία 

σε όλο τον κόσμο
• Καινοτόμος και πατενταρισμένη (& ιδιόκτητη) LED τεχνολογία

Η έρευνά μας έχει στόχο μόνο το καλύτερο 
για τους συνεργάτες μας

Δημοκρατίας 14, Αγ. Ανάργυροι, 135 61, Αθήνα, 
Τηλ.: 210 - 2610583, info@medidrops.gr | www.medidrops.gr

Eλαστο! ερές Gel Σιλικόνης
Προσφέρει Tαχεία & O! αλή Eπούλωση

*Mηχανισ! ός Δράσης:
Περιέχουν εκχύλισμα του Hypericum perforatum
Tα συστατικά του Hypericum ενισχύουν την Eπουλωτική Διαδικασία
Δρουν Aντιβακτηριακά κατά των Staph. aureus & Gram(+)

Προσφέρει Tαχεία & O! αλή Eπούλωση

Πρόληψη & Aντι! ετώπιση
• Yπερτροφικών Oυλών • Xηλοειδών

από Tραύ! ατα, Eγκαύ! ατα, Xειρουργικές επε! βάσεις

Eπε! βάσεις πλαστικής χειρουργικής

Iκανοποιητικό "Aποτέλεσ! α σε Παλιές & Nέες Oυλές"

Medical Device

Made in U.S.A.
F.D.A. APPROVAL

Kυκλοφορεί σε σωληνάριο:

15g & 4g

ScarEase® Gel

ScarEase®
Sheets

Iδανικό για εφαρ! ογή: στο Πρόσωπο

• Eφαρμόζεται εύκολα • Mπορεί να καλύπτεται από Make up

• Eίναι Διαφανές, Aδιάβροχο & Aεροδιαπερατό

Mεμβράνες Σιλικόνης
Διαστάσεις: 12x14cm & 3,5x30cm

Προϊόντα
Pillar Surgical, Inc. CA USA

Tηλ.: 210 7628700

CPI MbM Solution  SPRAY 30ml

• Aντιβακτηριακή Δράση
• Kαταπραϋντική Φροντίδα
Eνδείκνυεται σε:
• Eπε! βάσεις που προκαλούν

λύση της συνέχειας του δέρ! ατος

• Kρυοπηξία • Mικροδερμοαπόξεση • Peeling
• Hλεκτροπηξία • Eφαρμογές Laser κ.ά.

Eπίσης σε:
• Eπιφανειακά Tραύματα • Έγκαυμα 1ου βαθμού
• Eρεθισμένο Δέρμα • Παράτριμμα

Σε:
• Σοβαρές Δερματικές Bλάβες • Έλκη • Oυλές
• Eγκαύματα 1ου & 2ου βαθμού (! ερικού πάχους)

CPI HYPERICUM GEL
CPI MbM Solution
ASAC pharma S.A. - SPAIN Tηλ: 210 7628700

info@intramed-pharma.gr

CPI Hypericum Gel 50ml
*

*

1 KATAXORISI ScarEase 22 x 16:������ 1  12-10-17  14:41  ������ 1
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Η Nourisi l™ MD 
είναι μία εξαιρετικά 
ελαφριά, διάφανη, 
ταχείας απορρόφησης 
γέλη σιλικόνης η οποία 
έχει αναπτυχθεί για 
την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση νέων και 
παλαιών χηλοειδών και 
υπερτροφικών ουλών 
που προκύπτουν από 
γενικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, πληγές, 
τραύματα, ή εγκαύματα. 
Περιέχει ένα μοναδικό 
με ίγμα από πέν τε 
σιλικόνες και βιταμίνη 
Ε για τη διατήρηση της 
ισορροπίας της υγρασίας του δέρματος, βελτιώνοντας παράλληλα 
την εμφάνιση της ουλής. Η Nourisil™ MD θα πρέπει να εφαρμόζεται 
δύο φορές την ημέρα αφού η πληγή έχει κλείσει. Η συνιστώμενη 
διάρκεια θεραπείας είναι 60-90 ημέρες. Για μεγαλύτερες ή 
παλαιότερες ουλές, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερης διάρκειας 
θεραπεία. Η Nourisil™ MD είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν
που διατίθεται σε κατάλληλο και εύχρηστο περιέκτη 30 g.  
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

 

Nourisil™ MD
Καινοτόμα θεραπεία για τις ουλές

Το Pigmerise® MD είναι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν 
κατηγορίας Ι που ενδείκνυται 
συνεπικουρικά στη θεραπεία 
δυσχρωμίας δέρματος, ιδίως 
στις περιπτώσεις διαταραχών 
υπομελάγχρωσης όπως της 
λεύκης. Το Pigmerise® MD 
περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο 
μαύρου πιπεριού (Piper 
nigrum phytocomplex) 
σε υψηλή συγκέντρωση, το 
οποίο αποτελεί ένα ισχυρό 
μίγμα με αντιοξειδωτική 
δράση. Το Pigmerise® MD 
δρα μειώνοντας τα επίπεδα του 
οξειδωτικού στρες στην επιδερμίδα και βοηθά στην αποκατάσταση 
των φυσιολογικών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό των 
μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη χρώση του δέρματος. 
Το Pigmerise® MD είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα λιποσωμικής 
φόρμουλας προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ταχεία και σωστή 
απορρόφηση του. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για 
τη θεραπεία της λεύκης, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες 
θεραπείες. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν 
και τις επιστημονικές μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
Fagron Hellas, τηλ: 8011142100, 2431083633-5, fax:2431083615 
email: info@fagron.gr, www.fagron.gr 

OBSERV by INNOFAITH - SYLTON
από τη LIDS MEDICAL

Το καινοτόμο διαγνωστικό σύστημα Observ 
520 μαζί τη βοήθεια του iPad της Apple, σας 
υποστηρίζει στο να διαγνώσετε με ακρίβεια τους 
διαφόρους τύπους δέρματος, καθώς και τα δερ-
ματικά προβλήματα είτε αυτά βρίσκονται στην 
επιφάνεια του δέρματος είτε κρύβονται στα βα-
θύτερα στρώματα. Η υπό αίτηση πατενταρισμέ-
νη τεχνολογία δερματικής απεικόνισης με τη μέ-
θοδο του φθορισμού (fluorescence technology) 
αποκαλύπτει τα διάφορα θέματα που παρουσι-
άζει το δέρμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και με-
γαλύτερη αντίθεση σε σχέση με τις παραδοσι-
ακές τεχνολογίες. 

Με τα οπτικοποιημένα στοιχεία που σας δί-

Pigmerise® MD
Καινοτόμο ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία 
της υπομελάγχρωσης

Το Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) εί-
ναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδί-
νης F2 (PGF2a). Το Latanoprost είναι το και-
νοτόμο προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη 
φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διε-
γείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση 
του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία 
παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξη της. 
Το Latanoprost σε συνδυασμό με τη μινο-
ξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και ι-
σορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. 
To Latanoprost Fagron περιέχεται στο πακέ-

το γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced 
Derma Pack MLT για τη θεραπεία της αλω-
πεκίας. 
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron 
Advanced Derma Pack MLT περιέχει πο-
σότητα Minoxidil, ποσότητα Latanoprost 
Fagron, βάση γαληνικής παρασκευής 
TrichoFoam™ για την παρασκευή γαληνι-
κού σκευάσματος σε μορφή αφρού, τελικό 
φαρμακευτικό περιέκτη ενεργοποίησης α-
φρού που διατίθεται σε πελάτη/ασθενή και 
οδηγίες παρασκευής.  

Fagron Advanced Derma Pack MLT
Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

νει το Observ 520, πλέον, μπορείτε να συμ-
βουλεύετε τους πελάτες σας με έναν πιο εμπε-
ριστατωμένο, αντικειμενικό και πειστικό τρό-
πο καθώς και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης. Όλες οι φωτογραφίες εντάσ-
σονται σε install base πελατών με δυνατότητα 
follow up ανά συνεδρία ως προς τη βελτίωση 
των αποτελεσμάτων.

Έχει τη δυνατότητα 6 διαφορετικών απεικονί-
σεων για την αξιολόγηση των δερματικών βλα-
βών του προσώπου ως εξής:
1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για 
το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
Fagron Hellas www.fagron.gr

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr
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DERMAFRAC™ by GENESIS BIOSYSTEMS
από τη LIDS MEDICAL

Alma Beauty Reboost by ALMALASErS
από τη LIDS MEDICAL

Ekseption Filler  
Σειρά δερματικών εμφυτευμάτων  

Το DERMAFRAC™ της Αμερικά-
νικης εταιρείας Genesis Biosystems 
αποτελεί την εξέλιξη της τεχνολογί-
ας micro-channeling. Το σύστημα 
DERMAFRAC™ μεταφέρει ουσίες με 
ενεργά συστατικά μέσω μικρο-καναλιών 
που δημιουργεί στην επιδερμίδα  και 
λειτουργεί ως εναλλακτική θεραπεία 
των fractional lasers χωρίς αναισθη-
σία και πόνο. 

Eκατοντάδες μικρο-ακίδες διεισδύουν 
με απόλυτη ομοιομορφία στο άνω χό-
ριο, δημιουργώντας, έτσι μικρο-οπές, 
που επιτρέπουν την είσοδο των δρα-
στικών ουσιών μεσοθερα-
πείας στο δέρμα. Ο μικρο-

τραυματισμός αυτός που επιφέρεται διεγείρει τον μη-
χανισμό ανάπτυξης νέου κολλαγόνου ("κολλαγο-
νογένεση") και τη δράση των ινοβλαστών. Το 
DERMAFRAC™ εφαρμόζεται για θεραπείες αντι-
γήρανσης, ενυδάτωσης, λεύκανσης και ακμής.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και 
Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Το σύστημα Alma Beauty Reboost με τη βοήθεια των εναλλασ-
σόμενων ακουστικών υπερήχων  ενισχύει τη δια-επιδερμική διείσ-
δυση ενεργών συστατικών για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα σε 
ένα ευρύ φάσμα δερμα-
τικών βλαβών. Η διαδι-
κασία μεσοθεραπείας εί-
ναι απλή με άμεσα ορατά 
αποτελέσματα, ανώδυνη 
και χωρίς χρόνο αποθε-
ραπείας. Οι ασθενείς μι-
λούν για μεγάλη βελτί-
ωση στην εμφάνιση του 
δέρματος αμέσως μετά τη 
θεραπεία. Είναι κατάλλη-
λο για όλους τους τύπους 
δέρματος και ιδανικό στη 
βελτίωση των δερματι-
κών βλαβών όπως: 
ουλές ακμής, αφυδατωμένο δέρμα, λεπτές γραμμές και ρυ-
τίδες, λιπαρό και προβληματικό δέρμα, φωτογήρανση, ρα-
βδώσεις κ.ά.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

H σειρά Ekseption Fillers είναι μια σειρά δερματικών εμφυτευμά-
των τα οποία εγγυούνται τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές απο-
τελεσματικότητας, διάρκειας, ασφάλειας και καινοτομίας.

Είναι ιδιαίτερα ανεκτά και απολύτως μη επώδυνα στην έγχυση. 
Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά από την πρώτη εφαρμογή και 
διαρκούν έως 12 μήνες. 

- Παράγοντας δικτύωσης: BDDE.
- pH: 6.00 - 7.50.
- Ενδοτοξίνες: Λιγότερο από 0.2 UE/ml. 

FIRST LINES KS15 - BDDE ΗΑ 15 mg/ml
VERSATILE KS20 - BDDE ΗΑ 20 mg/ml
DEEP LINES KS25 - BDDE ΗΑ 25 mg/ml

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
APALIS BIOMEDICAL
Θεμιστοκλέους 1, 10677, Αθήνα, 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr

F-LIFT+ FACE (μεσοθεραπεία προσώπου)
Ισχυρή σύσφιγξη και μείωση ρυτίδων

Το F-LIFT+ FACE είναι ένα κοκτέιλ αντιγήρανσης και σύσφιγξης. 
Εμπεριέχει πεπτίδια και αυξητικούς παράγοντες με δράσεις όπως 
κυτταροδιέγερση, αδρανο-
ποίηση ελευθέρων ριζών, 
αναστολή της γλυκοζυ-
λίωσης, μείωση των 
ρυτίδων, σύσφιγξη, 
σύνθεση κολλαγό-
νου, λεύκανση. 
Η σύνθεση συ-
μπληρώνε-
ται, για κα-
λύτερα 
αποτε -
λέσματα με καρ-
σινίνη και υαλουρονικό 
οξύ το οποίο εξασφαλίζει ενυδάτωση και όγκο στο δέρμα. Χάρη σε 
αυτό το μοναδικό προϊόν προλαμβάνεται η γήρανση του δέρματος 
και επιτυγχάνεται η φυσική αναζωογόνησή του με αισθητή δράση 
στη χαλάρωση, τις ρυτίδες και την υφή του δέρματος.
ΕνΕργά σΥστάτικά
• Hyaluronic acid 0,25%
• Hexapeptide-10
• Carcinine
• CG-βFGF growth factor
• CG-EGF growth factor
• CG-TRX growth factor
• CG-EDP3 biomimetic peptide
• CG-TGP2 biomimetic peptide
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
APALIS BIOMEDICAL
Θεμιστοκλέους 1, 10677, Αθήνα, 2103808296
info@apalis.gr, www.apalis.gr
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H νέα σειρά ΑC από τη FROIKA, ειδικά σχεδιασμένη για το λιπαρό, 
με τάση ακμής δέρμα, δρα στοχευμένα στα βασικά αίτια της ακμής.  Ο 
μοναδικός συνδυασμός ενεργών συστατικών (X-Pressin, Bacuchiol, 
άζελαϊκογλυκίνη, σαλικυλικό) παρέχει έντονη σμηγματορυθμιστι-
κή, κερατορυθμιστική & αντιμικροβιακή δράση ενώ παράλληλα συμ-
βάλλει στην ανάπλαση (Υαλουρονικό οξύ), και στην ελαστικότητα 
της επιδερμίδας, προσφέροντας αίσθημα άνεσης στο λιπαρό δέρμα 
με τάση ακμής. Η σειρά AC περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα:

ΕντάτικΗ φροντιδά 
AC EXTRA CREAM Εξυγιαντική κρέμα φροντίδα για επίμονες ατέ-
λειες, μαύρα στίγματα & κοκκινίλες
AC TINTED CREAM Επικαλυπτική κρέμα με χρώμα με ματ αποτέ-
λεσμα, SPF 20
AC EMULSION MAT Σμηγματορυθμιστικό ενυδατικό γαλάκτωμα 
για ματ αποτέλεσμα 
AC SAL CREAM Πεπτιδιακή κρέμα σαλικυλικού οξέος για εντατική 
φροντίδα & αύξηση δερματικής ανοχής
AHA-10 EMULSION Αναπλαστικό γαλάκτωμα για σώμα, πλάτη, ώμους 

κάθάρισμοσ 
AC LIQUID CLEANSER Νέας γενιάς ήπιος, απαλός καθαρισμός με 
καταπραϋντική & σμηγματορυθμιστική δράση
AC WATER Νερό καθαρισμού- ντεμακιγιάζ προσώπου & ματιών με 
καθαριστική δράση σε μορφή μικκυλίων

AC SAL WASH Βαθύς καθαρισμός- απελευθέρωση πόρων & μείω-
ση μαύρων στιγμάτων με σαλικυλικό οξύ 2%
AC LOTION F Στυπτική, αντιμικροβιακή λοσιόν για καθαρισμό & 
εξυγίανση, απελευθέρωση & σύσφιξη πόρων
AC PEELING MASK Μάσκα απολέπισης που απορροφά την περίσ-
σεια σμήγματος

σΥνοδΕΥτικά μΕ ξΗράντικΕσ/ ΕρΕθιστικΕσ θΕράπΕιΕσ 
κάτά τΗσ άκμΗσ
AC HYDRA CREAM Πλούσια ενυδατική & καταπραϋντική κρέμα 
φροντίδας για γρήγορη αποκατάσταση ερεθισμών
AC HYDRA CLEANSING CREAM Καταπραϋντική, ενυδατική κρέ-
μα καθαρισμού

καινοτόμο σιλικονούχο-ελαστομερές αντιηλιακό Gel SPF 
50+ με δράση κατά των ουλών σε συνδυασμό με αντιηλι-
ακή προστασία με βιταμίνη C & υαλουρονικό οξύ

Το SCAR GEL SPF 50+ 
συνδυάζει την ευεργετική 
δράση του καινοτόμου μίγ-
ματος σιλικόνης & ελαστο-
μερών (ασκεί μεγαλύτερη 
πίεση λόγω βελτιωμένης 
ελαστικότητας), με την αντι-
ηλιακή προστασία ενάντια 
στις βλαπτικές συνέπειες 
που προκαλεί ο ήλιος στις 
ουλές. 

Δημιουργεί ένα ελαστι-
κό, αδιάβροχο, αντιηλια-
κό φιλμ στην περιοχή της 
ουλής που την απομονώ-
νει από  βακτήρια και ρύ-
πους, επιτρέποντας στον αέ-
ρα να διαπερνά και παρέ-
χει βαθιά ενυδάτωση στο 
πάσχον δέρμα. 

Είναι εμπλουτισμένο με 
βιταμίνη Ε, αβοκαντίνη, 
συνδυασμό οργανικών 
φίλτρων. Το SCAR GEL 
SPF 50+ βελτιώνει την 
εμφάνιση των παλιών 
ουλών και προλαμβά-
νει την δημιουργία νέ-
ων χηλοειδών, υπερτροφικών & ατροφικών ουλών, μελαγχρω-
ματικών ουλών. 

ΑC line 
από τη FrOIKA

Scar Gel SPF 50+      
από τη FrOIKA®

RΕΝÉE COLLECTION
από τη MESOMED

Τα filler RENÉE είναι βιονικά σχεδιασμένα ώστε να διατηρούν 
τα φυσικά χαρακτηριστικά του βιολογικού υαλουρονικού οξέος.  
Χάρη στον βιονικό σχεδιασμό, έχουν ανώτερη ρεολογία - συνε-
κτική, ελαστική και ψευδοπλαστική συμπεριφορά - προσαρμο-
σμένη στις διαφορετικές ανάγκες αναζωογόνησης του προσώπου. 
-  Είναι εμπλουτισμένα με αμινοξέα (προλίνη και γλυκίνη) δομι-

κά στοιχεία της εξωκυττάριας μήτρας. 
-  Έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται τα ρεολογικά χαρακτηριστι-

κά του ενδογενούς υαλουρονικού οξέος (εξωκυτταρική μήτρα).
-  Αποτελούνται από λεία και εύκαμπτα gel, σταθεροποιημένα με 

χαμηλή περιεκτικότητα 
σε BDDE, με βαθμό δια-
σταύρωσης υαλουρονι-
κού οξέος 5-6%. 

-  Είναι πραγματικά μονο-
φασικά, ομοιογενή δια-
σταυρωμένα gel Υαλου-
ρονικού οξέος, χωρίς σω-
ματίδια. 

-  Με μοναδική ιξωδοελαστική, συνεκτική και ψευδοπλαστική 
συμπεριφορά. 

-  Φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στην εφαρμογή.
-  Κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσμα-

τικότητας. 
Τα αισθητικά αποτελέσματα διαρκούν έως 12 μήνες
Η σειρά αποτελείται από:

-  RENÉE SMILE 22mg HA/ml
-  RENÉE TOUCH 24mg HA/ml
-  RENÉE LIFT 26mg HA/ml
-  RENÉE VOLUME 28mg HA/ml

MESOMED
Επαύλεως 36, Χαϊδάρι, 12461, Αθήνα, Τηλ: 210 5910165
email: info@mesomed.gr, www.mesomed.gr   
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Τα TEOXANE cosmeceuticals πλέον διαθέσιμα και στην Ελλάδα
Τα εργαστήρια της TEOXANE, ειδικεύονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊό-

ντων για το δέρμα, με βάση το Υαλουρονικό Οξύ. Ως αναγνωρισμένη πρωτοπόρος εται-
ρεία στο χώρο της ιατρικής αισθητικής, η TEOXANE προσαρμόζει τα οφέλη της μοναδικής 
αποκλειστικής της τεχνολογίας στο Υαλουρονικό οξύ, RHA resilient hyaluronic acid, σε 
προϊόντα προσιτά σε όλους. Τα προϊόντα TEOXANE cosmeceuticals, συνδυάζουν την τε-
χνολογία RHA resilient hyaluronic acid, με ισχυρά ενεργά συστατικά για στοχευμένη αντι-
μετώπιση της γήρανσης. 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ TEOXANE
τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid

Η τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid, δημιουργήθηκε για ενδο-
δερμική έγχυση και προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη απ’ότι η χρήση του 
απλού Υαλουρονικού Οξέος. Το RHA ενδυναμώνει το δερματικό φραγ-
μό, μειώνοντας την απώλεια υγρασίας και αφήνοντας το δέρμα πιο απα-
λό και ενυδατωμένο.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ
TEOXANE Dermo-Restructuring complex

Επιλογή από 8 αμινοξέα, 3 αντιοξειδωτικά, ορυκτά και Βιταμίνη Β6.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ
NovHyal

Εμπεριέχεται στο φυσικό Υαλουρονικό Οξύ. 

Αποκλειστική διάθεση DESAMED
Εθνικής Αντιστάσεως 37, Χαλάνδρι, Tηλ.: 210 68 20 555
www.desamed.gr, email: info@desamed.gr

RHA® Serum

Στοχευμένη φροντίδα-αφυδάτωση, λεπτές & βαθιές ρυτίδες.
Αναζωογονητικός ορός δέρματος με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των ενυδατι-
κών και αναζωογονητικών ενεργών συστατικών της TEOXANE. Ανάπλαση του 
δέρματος σε 14 ημέρες./30ml 

R[II] EYES
Αποτελεσματική δράση στις εξειδικευμένες ανάγκες της ευαίσθητης περιοχής 
των ματιών: πρηξίματα, μαύροι κύκλοι, πόδι της χήνας, βαθιές ρυτίδες. /15ml 

Advanced Filler normal 
to dry skin

Βαθιά ενυδάτωση.
Η ιδανική φροντίδα για την ημέρα: Τέλεια ενυδάτωση και ισχυρή αντιρυτιδική 
δράση για ανανεωμένο και σφριγηλό δέρμα. /50ml

RHA® Hydrogel μask Αναζωογονητική μάσκα λαιμού και προσώπου /2 τεμ.

RHA® Lip’ Sculpt
Συμπυκνωμένος αναδομητικός ορός, εμπλουτισμένος με ενεργά συστατικά, που 
λειαίνει τις λεπτές γραμμές & ρυτίδες, επανορθώνει το περίγραμμα των χειλιών 
και δίνει όγκο στα χείλη.

 MAILLAGE RHA
EN SURFACE GONFLÉ D'EAU/grosses bulles

GLUTATHIONE
Very potent
 antioxidant

ZINC
COPPER VITAMIN B6

ARGININE

ALPHA 
LIPOIC

ACID

N-ACETYL 
L-CYSTEINE

GLYCINE
LYSINE

THREONINE
PROLINE

ISOLEUCINE 
LEUCINE
VALINE
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13ο πάνΕΛΛΗνιο σΥνΕδριο 
δΕρμάτοΛογιάσ – άφροδισιοΛογιάσ
2-5 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη
www.edae.gr

7o πάνΕΛΛΗνιο σΥνΕδριο ΕΛΛΗνικΗσ 
ΕτάιρΕιάσ ιάτρικΗσ μΥκΗτοΛογιάσ
3-5 Νοεμβρίου 2017
Divani Palace Acropolis, Αθήνα, www.edae.gr

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

Γραμματεία Συνεδρίου
ERASMUS CONFERENCES TOURS & TRAVEL S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 161 21  Αθήνα | Τηλέφωνο: 210.7414700 |Fax.: 210.7257532
Ε-mail: info@dermatology2017.gr | Website: www.erasmus.gr 

Οργάνωση

dermatology2017-add-24x30cm.indd   1 8/3/2017   6:29:04 μμ

ESSO COURSE ON THE SURGICAL AND 
MEDICAL MANAGEMENT OF MELANOMA 
– FOCUS ON STAGE III AND IV MELANOMA
November 9-11, 2017, Goulandris Museum of 
Cycladic Art, Athens, www.essoweb.org

10ες άΛΛΕργιοΛογικΕσ ΕξΕΛιξΕισ 2017
17 Νοεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Montana, 
Καρπενήσι, www.free-spirit.gr

2nd INTERNATIONAL AESTHETIC MEDICINE 
& SOFT SURGERY CONFERENCE & 
WORKSHOPS
November 17-18, 2017, Evgenides Foundation, 
Athens, Greece, www.zita-congress.gr

8η ΗμΕριδά ΕΛΛΗνικΗσ ΕτάιρΕιάσ 
πάιδιάτρικΗσ δΕρμάτοΛογιάσ
25 Νοεμβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
www.erasmus.gr

8th INTERNATIONAL CONGRESS ON 
PSORIASIS – FROM GENE TO CLINIC 2017
November 30 – December 2, 2017, London, 
United Kingdom, www.psoriasisg2c.com

17η δΕρμάτοΛογικΗ διΗμΕριδά - 
κάθοδΗγΩντάσ τον άσθΕνΗ
1-2 Δεκεμβρίου 2017, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, www.era.gr

5η ΕπιστΗμονικΗ ΕκδΗΛΩσΗ ΕΛ.Ε.δΕ. 
«Η δΕρμάτοσκοπΗσΗ σΕ οΛΕσ τισ 
ΗΛικιΕσ μΕσά άπο κάθΗμΕρινά 
κΛινικά σΕνάριά»
8-10 Δεκεμβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, 
Αθήνα, www.hds-dermoscopy.gr

1ο πάνΕΛΛΗνιο σΥνΕδριο πάθΗσΕΩν 
τοΥ γΥνάικΕιοΥ κάτΩτΕροΥ 
οΥρογΕννΗτικοΥ σΥστΗμάτοσ κάι τΗσ 
πΕριοΧΗσ τοΥ πρΩκτοΥ 
15-17 Δεκεμβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, 
Αθήνα, www.ekge2017.mdcongress.grl

σΥνΕδριο δΕρμάτοΧΕιροΥργικΗσ, 
άισθΗτικΗσ δΕρμάτοΛογιάσ κάι LASER 
2-4 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα
www.derma-surgery.gr

3rd INTERNATIONAL DERMATOLOGY AND 
COSMETOLOGY CONGRESS – WOMEN IN 
DERMATOLOGY
March 14-17, 2018, Hilton Istanbul Bosphorus 
Hotel, Turkey, www.indercos.org

ΕάρινΗ ΗμΕριδά Ε.δ.ά.Ε.
31 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη, www.edae.gr

15th EADV SPRING SYMPOSIUM 
May 3-6, 2018, Budva, Montenegro
www.eadvbudva2018.org

5th WORLD CONGRESS OF DERMOSCOPY
June 14-16, 2018, Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.com

27th EADV CONGRESS
September 12-16, 2018, Paris, France
www.eadv.org

14ο πάνΕΛΛΗνιο σΥνΕδριο 
δΕρμάτοΛογιάσ – άφροδισιοΛογιάσ
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα, www.edae.gr

14th EADO CONGRESS
November 6-9, 2018, Barcelona, Spain 
www.congresseado-melanomacenters2018.
com






