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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. • Eπίκαι-
ρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις 
με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτε-
λεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστη-
ριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις α-
πό τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη 
Δερματoλoγία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ 
και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. • Eπιστoλές πρoς 
τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. • Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριό-
τητες. • Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. • Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. • Eρω-
τήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρ-
μακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • Eπίσης, τo 
INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά 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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PHΓOΠOYΛOΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
  Α’ Παν/μιακή Κλινική, Νοσ. «Α. Συγγρός», Διοικητής - Διευθυντής  Νοσ. «Α. Συγγρός» 

MEΛH 
αναΣταΣιαΔηΣ Γ. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»
ανΔΡΕαΔαΚηΣ Ζ. Δερματολόγος, Αθήνα
ανθοΠουΛοΣ τ. Δερματολόγος, Αθήνα
AΜαΞOΠOυΛOΣ K.  Eπιμελητής A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ANTΩNIOY X. Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
AYΓEPINOY Γ.  Oμ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΒαΓΕνα α.  Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»
BαΚAΛη-MατθαIOυ Γ.  Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΒαΛαΡουτΣοΣ Κ.  Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΒΕΡΡOΣ Κ.  Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
ΒΡυΩνη Γ.  Αν. Kαθηγήτρια Μικροβιολoγίας, Παν/μίου Αθηνών 
ΓEΩPΓAΛA Σ.  Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΓKAΓΚαΡη Ε.   Επ. Καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ, Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
ΓουΛΕΣ Δ.   Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOυΡΓιΩτOυ K.   Δερματoλόγoς, Αθήνα
ΓΡηΓοΡιου Σ. Δερματoλόγoς, Αθήνα, Δ/ντής Ε.Δ.Ι.Π., Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔηΜητΡαΚοΠουΛου α.   Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Νοσ. «Α. Συγγρός»
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Επιμελητής Α', ΕΣΥ ΠΕΔΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία» 
ΖουΡιΔαΚη Ε. Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
θΕοχαΡηΣ Σ. Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαννιΔηΣ Δ.  Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης, Διευθυντής Α' Παν/μιακής 
  Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης  
ΚαΛοΓΕΡοΠουΛοΣ ν.  Δερματoλόγoς, Πειραιάς 
ΚαΛοΚαιΡινοΣ Γ.  Δερματoλόγoς, Aθήνα 
ΚαΛοΚαΣιΔηΣ Κ. Δερματoλόγoς, Θεσσαλονίκη
KαΡαΚατΣαNηΣ Γ. .  Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη  
ΚαΡΔαΣη Μ. Δερματολόγος, Αθηνα
ΚατουΛηΣ α. Aν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών, 
 Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΚατΣαντΩνηΣ ι.   Διευθυντής Δερματoλoγικού Τμήματος, Τζάνειο Νοσοκομείο 
KATΣAMΠAΣ A. Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών 
ΚατΣαΡOY-KATΣαΡη α.  Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΚαυΚαΣ η.  Δερματολόγος, Αθήνα 
ΚΕτανη Ε.   Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΚΕτΩνηΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Λευκωσία, Κύπρος 
ΚιΜΠουΡη Κ. Δερματoλόγoς, Λάρισα
KOΛιαΡαΚηΣ ν.   Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
KOντOχΡιΣτOΠOυΛOΣ Γ.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOυΜανταΚη-ΜαθιOυΔαΚη Ε.  τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOυΣιΔOυ θ.  Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚOυΣΚουΚηΣ Κ.   Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ 
ΚΡαΣαΓαΚηΣ Κ.  Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης  
KΡυΓΚΕΡ-ΚΡαΣαΓαΚη Σ.  Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Κρήτης  
KΩΣTAKHΣ Π.   Διευθυντής, Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ Noσ. «A. Συγγρός» 
ΛαΖαΡιΔου Ε.  Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίoυ Θεσ/νικης, 
  Διευθύντρια Β' Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής Θεσ/νίκης
ΛαΣΚαΡηΣ χ. Γ.  Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίoυ Αθηνών,
ΛΕΦαΚη-MαντΕΚOυ I.  Διευθύντρια Δερματολογίας, Υπεύθυνη Δερματολογικού Τμήματος 
 Γενικής Κλινικής (EUROMEDICA) Θεσ/νίκη 
ΛουΚατου Μ.  Δερματολόγος, Αθήνα 
ΛουΜου - ΠαναΓιΩτοΠουΛου Μ.  Στοματολόγος, Αθήνα 
ΜαΚΡηΣ Μ.  Αλλεργειολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργειολογίας (Δ. Καλογερομήτρος) 
 Επιμ. Α', Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
MοΡταΚηΣ α.  Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα 
MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K.  τ. Eπίκ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας  
MOυΡΕΛΛOυ-TΣατΣOυ O.   Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
MOυΣατου Β.  Δερματολόγος, Αθήνα 
ΜΠαΡΚηΣ ι.  Δερματολόγος, Αθήνα  
ΜΠαΣιουΚαΣ Κ.  τ. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων  
ΜΠΡαΖιΩτηΣ α.   Δερματολόγος, Αθήνα 
NAOYM X.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»  
NαΣιοΠουΛου α.  Δερματολόγος, Αθήνα  
νΕαΜονιτοΣ Κ.  Δερματολόγος, Αθήνα  
NOυτΣηΣ K.  τ.. Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός» 
νταΣιου-ΠΛαΚιΔα Δ.  Δερματολόγος, Βόλος 
ΞΕνιΔηΣ E.  Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΠαναΓαΚηΣ Π.  Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠαναΓιΩτιΔOυ-ΔΕΒΛιΩτOυ Δ.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A.  Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΔαυιΔ Ε.  Αν. Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, 
 Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν»
ΠαΠαΓαΡυΦαΛΛOυ I.  Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΠαΠαΡιΖOΣ B.  Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠαΠαΦΡαΓΚαΚη Δ.   Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠαΠουτΣαΚη Μ.   Επιμελήτρια Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΕΡοΣ ι.  Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠETPIΔHΣ A.  τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠιτΣιΛΛOΣ χ.   Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς 
ΠοΛυΖΩηΣ Ζ.  Δερματολόγος, Λειβαδιά 
ΠOτOυΡιΔOυ E.   Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΓουΡοΣ Γ. Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. «Μεταξά», Πειραιάς 
ΣΓουΡοΣ Δ. Δερματoλόγoς, Aθήνα
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ θ.   Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών 
ΣTAYPIANEAΣ N.  Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.  Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
 Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣTΡατηΓοΣ α.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
 Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΩτηΡιαΔηΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου» 
TΖΕΡΜιαΣ χ.   Δερματολόγος, Αθήνα 
TOΣKA-χαΪΔα α. Ομ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης 
XαΪΔΕΜΕνOΣ Γ.   τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
XαΣαΠη Β.   Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
XατΖαΚηΣ Β.  Δερματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης 
XατΖηΣτυΛιανOΣ M.  Eπιμελητής A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
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ΕΚΔοτηΣ: Γεώργιος Καυκάς 
ΔιΕυθυνΣη ΕΚΔοΣΕΩν & ΕΠιΚοινΩνιαΣ: Έλενα Λαγανά

ΔιΕυθυνΣη ΜARKETINg Και ΔιαΦηΜιΣτιΚου τΜηΜατοΣ: νατάσα Παπαθανασίου
ΣυΜΒουΛοΣ ΔιαΦηΜιΣηΣ: Ένια Ζεντέλη

www.infoderma.gr
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ψωρίαση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα αποτελεί συστηματι-
κή νόσο, συνδέεται έως και 20-30% με ψωριασική αρθρίτιδα, ενώ 
υπάρχει αυξημένη συσχέτιση της νόσου με άλλες φλεγμονώδεις πα-

θήσεις. Η ψωρίαση έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθε-
νών και από τις μελέτες αποδεικνύεται πώς οι ασθενείς θεωρούν ότι οι υπάρ-
χουσες θεραπείες, αν και συχνά αποτελεσματικές, δεν παρέχουν ικανοποιη-
τική μακροπρόθεσμη λύση. Το γεγονός αυτό συχνά δυσχεραίνει τη συμμόρ-
φωση των ασθενών στη θεραπεία.

ιστορική αναδρομή
Η ψωρίαση είναι μια διαχρονική νόσος με πλούσια ιστορία. Αναφορές της 

νόσου βρίσκονται τόσο στους αιγυπτιακούς παπύρους όσο και την ελληνική 
μυθολογία. Αργότερα ο Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.) παρείχε αναλυτικές περι-
γραφές πολλών δερματοπαθειών. Κατά την ταξινόμησή τους, τα ξηρά λεπι-
δώδη εξανθήματα ομαδοποιήθηκαν κάτω από τον όρο «lopoi». Αυτή η ομά-
δα πιθανώς περιελάμβανε τη ψωρίαση και τη λέπρα.

Λίγο αργότερα, μεταξύ του 129-99 π.Χ., η λέξη «ψώρα» χρησιμοποιήθη-

Ψωρίαση
XΡΟΝΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑζΟΥΣΑ ΑΝΟΣΟΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗ 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚφΡΑΣΗ

θΕοΔΩΡα ΔουΒαΛη 
Επιμελήτρια Β, Δερματολογική Κλινική ΕΣυ, νοσ. «α. Συγγρός»

ΒαΣιΛιΚη χαΣαΠη
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣυ, νοσ. «α. Συγγρός»

Η ψωρίαση είναι μια συχνή, χρόνια, υποτροπιάζουσα ανοσο-
μεσολαβούμενη δερματοπάθεια με ποικίλη κλινική έκφραση, με 
συχνότερη μορφή την ψωρίαση κατά πλάκας. Διάφοροι περιβαλλο-
ντικοί παράγοντες, όπως τραύμα, λοιμώξεις και φάρμακα, μπορεί να 
πυροδοτήσουν τη νόσο σε προδιατεθειμένα  άτομα. Χαρακτηρίζεται 
από την εμφάνιση καλά περιγεγραμμένων ερυθηματωδών κηλίδων 
και πλακών που καλύπτονται από παχιά αργυρόχρoα λέπια με κύρια 
εντόπιση σε εκτατικές επιφάνειες άκρων, σε αγκώνες-γόνατα, κορμό 
και τριχωτό κεφαλής. Ιστολογικά, παρατηρείται παρακεράτωση, υπε-
ρακάνθωση της επιδερμίδας με συνοδό θηλωμάτωση και φλεγμο-
νώδη διήθηση (κυρίως λεμφοκυτταρική) του χορίου.

Ψωρίαση τριχωτού κεφαλής.
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κε για πρώτη φορά από τον Galen για να πε-
ριγράψει μια λεπιδώδη κνησμώδη δερματική 
διαταραχή σε περιοφθαλμική χώρα και όσχεο. 
Αν και ονομάστηκε ψωρίαση, αυτή η προσβο-
λή πιθανώς να ήταν ένας τύπος εκζέματος.

Μόλις το 19ο αιώνα η ψωρίαση αναγνωρί-
στηκε ως ξεχωριστή οντότητα από τη λέπρα. 
Ο Robert Willan (1809) ήταν ο πρώτος που 
έδωσε μια ακριβή περιγραφή της ψωρίασης, 
ακολουθεί ο Hebra (1841) οπου και διαχωρί-
ζει οριστικά την κλινική εικόνα της ψωρίασης 
από τη λέπρα. Ακολούθως το 1879, ο Heinrich 
Koebner περιέγραψε την ανάπτυξη των ψωρι-
ασικών πλακών σε σημεία τραυματισμού του 
δέρματος (φαινόμενο Koebner). 

Επιδημιολογία και Γενετική
Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ο επι-

πολασμός της ψωρίασης, υπολογίζεται στο 2% 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, στις 
Η.Π.Α. και τον Καναδά αναφέρεται υψηλός επι-
πολασμός της τάξης του 4,6% και 4,7% αντί-
στοιχα, σε αντίθεση με τον επιπολασμό των 
Αφρικανών, Αφρο-Αμερικανών, Νορβηγών και 
των Ασιατών που κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 
0,7%. Στην Ευρώπη, ο επιπολασμός της ψωρί-
ασης των νέων κυμαίνεται από 0,7%, σε ηλι-
κίες έως 9 ετών μέχρι και 1,01-1,37% σε ηλι-

κίες των 10-19 ετών. Οι Brandrup και Green 
ανέφεραν ότι τα δύο τρίτα των προσβεβλημέ-
νων ατόμων πάσχουν από ήπια ψωρίαση, ενώ 
το ένα τρίτο είχε σοβαρότερη συμμετοχή. Σε 
μία μεγάλη ομάδα ασθενών με ψωρίαση (n = 
1728), το 79% εμφάνιζε και ψωριασική ονυ-
χία, ενώ η ψωριασική αρθρίτιδα φαίνεται να 
επηρέαζε το 5-30% των ψωριασικών ασθενών. 
Η ψωρίαση μπορεί να εμφανιστεί για πρώ-
τη φορά σε οποιαδήποτε ηλικία, από τη βρε-
φική ηλικία έως την όγδοη δεκαετία της ζω-
ής. Έχουν αναφερθεί δύο ηλικιακές κορυφές 
:Η πρώτη (75%) αποτελεί την πρώιμη εμφά-
νιση και αφορά άτομα ηλικίας 20-30 ετών, 
ενώ η δεύτερη αφορά σε άτομα 50-60 ετών. 
Προσβάλλει εξίσου συχνά και τα δύο φύλα.  

Παθογένεια- Εκλυτικοί παράγοντες
Η ψωρίαση είναι πολυπαραγοντική νόσος 

και η παθογένειά της αποτελεί συνάρτηση γε-
νετικών, περιβαλλοντικών παραγόντων κα-
θώς  και μιας ιδιαίτερης ανοσολογικής απά-
ντησης του οργανισμού, που συνεπάγεται τη 
διαταραχή κερατινοποίησης,την υπερπλασία 
των τριχοειδών και τη φλεγμονώδη διήθηση 
του χορίου. Μελέτες σε οικογένειες ψωριασι-
κών ασθενών έχουν αναδείξει τον κληρονο-
μικό χαρακτήρα της νόσου. Η πιθανότητα εμ-
φάνισής της στα παιδιά είναι 14%, όταν πά-
σχει ο ένας γονέας, 41% όταν νοσούν και οι 
δύο γονείς, ενώ στη περίπτωση των μονοζυ-
γωτικών διδύμων ανέρχεται στο 64%-74%. 
Έχουν βρεθεί 9 γονιδιακοί επίτοποι που σχε-
τίζονται με τη νόσο και ονομάζονται PSORS1 
έως PSORS9. Ο πιο σημαντικός θεωρείται ο 
PSORS1, που είναι υπεύθυνος για την έκφρα-
ση μορίων του μείζονος συστήματος ιστοσυμ-
βατότητας κλάσης Ι (ΜΗC I). Τα αντιγόνα ιστο-
συμβατότητας που σχετίζονται με τη νόσο εί-
ναι τα HLA-B13,-B17,-BW57,-CW6,με το τε-
λευταίο να είναι το ισχυρότερα συσχετιζόμε-
νο και να απαντάται στο 90% των ασθενών με 
πρώιμη έναρξη της νόσου. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες δρουν ως εκλυ-
τικά αίτια εμφάνισης της ψωρίασης,σε ασθενείς 
με γενετική προδιάθεση. Στους εκλυτικούς πα-
ράγοντες συμπεριλαμβάνονται το τραύμα, οι 
λοιμώξεις, τα φάρμακα, ο ήλιος, διάφοροι με-
ταβολικοί ή ορμονικοί παράγοντες, το stress, 
το αλκοόλ και το κάπνισμα. 

Ο κύκλος ζωής του επιδερμιδικού κυττάρου 
μειώνεται από 28 ημέρες (φυσιολογικό δέρμα) 
σε μόλις 5-7 ημέρες (ψωρίαση) με αποτέλεσμα 
την ατελή ωρίμανσή του. Κύτταρα εμπλεκό-
μενα τόσο στην αυτοανοσία όσο και στην αυ-
τοφλεγμονή (Τ λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, 
ΝΚΤ λεμφοκύτταρα, αντιγονοπαρουσιαστικά, 
πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, κ.α) συμ-
μετέχουν στον γενικότερο παθογενετικό μηχα-
νισμό της ψωρίασης, συνδέοντας τη φυσική με 
την επίκτητη ανοσιακή απάντηση.

Τα επιδερμιδικά κύτταρα, που έχουν υποστεί 
«βλάβη» (τραυματισμός, δράση άγνωστου 

αντιγόνου, περιβαλλοντικοί παράγοντες), απε-
λευθερώνουν DNA, σχηματίζοντας σύμπλοκα 
με το αντιμικροβιακό πεπτίδιο LL37 (καθελισι-
δίνη), διεγείροντας τα πλασματοκυτταροειδή 
δενδριτικά κύτταρα (pDCs) να παράγουν IFNa, 
η οποία στη συνέχεια ενεργοποιεί τα χοριακά 
δενδριτικά κύτταρα (dDCs). Αυτά μέσω παρα-
γωγής κυρίως TNF-α μετατρέπουν το ‘’πρω-
τόγονο’’ Τ λεμφοκύτταρο, είτε σε ΤΗ1 είτε σε 
ΤΗ17, όπου τα μεν παράγουν γ-IFN,IL-2 τα δε 
IL-17A, IL-17F, IL-22 κ.α. Τελευταία διαπιστώ-
θηκε ότι η δυσλειτουργία του CARD14, που 
βρέθηκε σε ασθενείς με ψωρίαση (με μεταλ-
λάξεις στο CARD14) οδήγησε σε αυξημένη 
ενεργοποίηση των NF-κΒ και σε απορρύθμι-
ση ενός υποσύνολου γονιδίων των κερατινο-
κυττάρων, όπως η IL-8. 

Οι συγκεκριμένες κυτταροκίνες συντελούν 
καθοριστικά στη δημιουργία, τόσο στην επι-
δερμίδα όσο και στο χόριο, ενός μικροπερι-
βάλλοντος που βρίθει κυτταροκινών, χημειο-
κινών, αυξητικών παραγόντων, νευροπεπτι-
δίων με την επίσης προκαλούμενη αγγειο-
γένεση να διευκολύνει την προσέλκυση επι-
πλέον παραγόντων φλεγμονής, συντελώντας 
με αυτό τον τρόπο στη διαιώνιση του προτει-
νόμενου παθογενετικού μηχανισμού. Το τελι-
κό αποτέλεσμα της διαταραχής της κερατινο-
ποίησης των επιδερμιδικών κυττάρων οδηγεί 
στο σχηματισμό των χαρακτηριστικών δερμα-
τικών βλαβών.

Κλινική εικόνα
Από κλινική άποψη, η ψωρίαση παρουσιάζει 

ένα ευρύ φάσμα δερματικών εκδηλώσεων. Η 
μεθοδική απόξεση των ψωριασικών βλαβών 
με το ειδικό ξέστρο Brocq επιτρέπει τη διαπί-
στωση ορισμένων κλινικών σημείων:
•  Λεύκανση των βλαβών: Με την απόξεση 

σκουρότερες βλάβες ή και δυσδιάκριτες γί-
νονται λευκότερες και εμφανείς.

•  Σημείο στεατοκηρίου: Τα επιφανειακά λέ-
πια αποπίπτουν σαν σκόνη, ενώ τα βαθύτε-
ρα παραμένουν λόγω καλύτερης συνοχής.

•  Σημείο αποκολλημένου υμενίου: Από-
σπαση της επιδερμιδικής μεμβράνης μετά 
την απόσπαση των λεπιών. 

•  Σημείο αιματηρής δρόσου ή σημείο 
Auspitz: Διαφαίνεται λεία, ερυθρή, υγρή 
επιφάνεια με σταγονίδια αίματος, λόγω των 
διευρυμένων τριχοειδικών στομίων του χο-
ρίου, μετά την απομάκρυνση της μεμβράνης.
Οι κύριες μορφές της νόσου είναι οι ακό-

λουθες: 
1. Κοινή κατά πλάκας ψωρίαση
2. Σταγονοειδής ψωρίαση
3.  Ερυθροδερμική ψωρίαση ή ψωριασική 

ερυθροδερμία
4. Φλυκταινώδης ψωρίαση

1.  Κοινή κατά πλάκας ψωρίαση (Psoriasis 
vulgaris)
Απαντάται στο 80-90% των περιπτώσεων 

Ψωρίαση τριχωτού κεφαλής μετωποκροταφική χώρα.
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και χαρακτηρίζεται από ερυθηματολεπιδώδεις 
πλάκες με χαλαρά προσφυόμενα λέπια, συχνά 
συμμετρικά κατανεμημένες με ποικίλη συμμε-
τοχή της σωματικής επιφάνειας (Εικ. 1). Χαρα-
κτηρίζεται από ερυθηματώδεις πλάκες που κα-
λύπτονται από αργυρόχροα λέπια. 

Εικ. 1. Ψωριασικές πλάκες με αργυρά λέπια

Οι ψωριασικές πλάκες είναι καλά περιγραμ-
μένες ρόδινης χροιάς, σχήματος ωοειδούς, 
στρογγυλού ή πολυκυκλικού και ποικίλου 
μεγέθους, από μικρές διάσπαρτες έως καλύ-
πτουσες ολόκληρη την επιφάνεια του σώμα-
τος. Μερικές φορές περιβάλλονται από υπό-
λευκη άλω( άλως του Woronoff). Οι κύριες 
θέσεις προτίμησης είναι οι αγκώνες, τα γόνατα, 
η οσφυοϊερά χώρα, το τριχωτό κεφαλής, τα χέ-
ρια και τα πόδια. Τα γεννητικά όργανα εμπλέ-
κονται σε ποσοστό έως και 45% των ασθενών. 
Οι πλάκες μπορούν να παραμείνουν για μήνες 
έως χρόνια στις ίδιες θέσεις. Αν και η πορεία 
αυτής της νόσου είναι χρόνια, εμφανίζονται πε-
ρίοδοι πλήρους ύφεσης ενώ έχει αναφερθεί 
5ετής ύφεση σε περίπου 15% των ασθενών. 

2.  Σταγονοειδής ψωρίαση (Guttate psoriasis)
Παρατηρείται συχνότερα σε παιδιά και εφή-

βους και συχνά ακολουθεί λοίμωξη της ανώ-
τερης αναπνευστικής οδού (Εικ.2). 

Σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς 
ανευρίσκεται αυξημένος τίτλος antistreptolysin 
Ο, αντι-δεοξυριβονουκλεάσης Β ή στρεπτοζύ-
μης, γεγονός που υποδηλώνει πρόσφατη στρε-
πτοκοκκική λοίμωξη. 

Εικ. 2. 
Σταγονοειδής 
ψωρίαση   

Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ρόδινες στα-
γονοειδείς βλατίδες σε κορμό και σε εγγύς άκρα. 
Η πρόγνωση είναι εξαιρετική. Το 1/3 των περι-
πτώσεων συνήθως μεταπίπτει σε χρόνια κατά 
πλάκας ψωρίαση.

3.  Ερυθροδερμική ψωρίαση (Erythrodermic 
psoriasis)
H παραλλαγή αυτή της ψωρίασης, αποτελεί 

τη πιο σοβαρή μορφή της νόσου και χαρακτη-
ρίζεται από γενικευμένο ερύθημα, καθολική 
φλεγμονή του δέρματος και ποικίλη απολέπι-
ση με εμφάνιση σταδιακή ή οξεία, με πιθανά 
συνοδά συστηματικά συμπτώματα. Απαντά-
ται σε ποσοστό 2% των περιπτώσεων. Προ-
διαθεσικοί παράγοντες της νόσου θεωρούνται 
οι λοιμώξεις, η υπασβεστιαιμία, οι ερεθιστικές 
τοπικές θεραπείες (όπως η πίσσα) και η από-
τομη διακοπή συστηματικών κορτικοστεροει-
δών. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν διαταρα-
χές θερμορρύθμισης, υπολευκωματιναιμία, 
αναιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδια-
κή ανεπάρκεια και κάμψη.

4.  Φλυκταινώδης ψωρίαση (Pustular psoriasis)
Στη γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση, η 

ουδετεροφιλική διήθηση είναι κυρίαρχη σε 
ιστολογικό επίπεδο, ενώ το ερύθημα και η 
εμφάνιση άσηπτων φλυκταινών κυριαρχούν 
στην κλινική εικόνα. Πρόκειται για μια όχι συ-
χνή εκδήλωση της ψωρίασης. Η εγκυμοσύνη, 
η ταχεία μείωση των κορτικοστεροειδών (ή άλ-
λων συστηματικών θεραπειών), η υπασβεστι-
αιμία, οι μολύνσεις και τα τοπικά ερεθιστικά 
συγκαταλέγονται στους παράγοντες ενεργο-
ποίησης. Πρόσφατα, έχουν εντοπιστεί μεταλ-
λάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν τον αντα-
γωνιστή του υποδοχέα IL-36 (που οδηγεί σε 
αυξημένη παραγωγή IL-8 και ενισχυμένη από-
κριση στην IL-1β) σε ένα υποσύνολο ασθενών 
με γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση. Υπάρ-
χουν τέσσερα διαφορετικά πρότυπα γενικευμέ-
νης φλυκταινώδους ψωρίασης: Γενικευμένη 
φλυκταινώδης ψωρίαση (von Zumbusch). 
Πρόκειται για μια γενικευμένη, σπάνια και βα-
ριά νόσο με οξεία έναρξη. Χαρακτηρίζεται από 
ερυθηματώδεις πλάκες που καλύπτονται από 
μικρές (1-3 mm) φλύκταινες με κίτρινο άση-
πτο υγρό, οι οποίες συρρέουν σχηματίζοντας 
«λίμνες πύου» με ταυτόχρονη προσβολή των 
βλεννογόνων και εξαρτημάτων του δέρματος. 
Συχνά εμφανίζει δακτυλιοειδές πρότυπο με 
τις βλάβες να διευρύνονται φυγόκεντρα σε δι-
άστημα ωρών έως ημερών με κεντρική ίαση 
(Εικ.3). Άλλες φορές παρουσιάζει εντοπισμένη 
κατανομή με τις φλύκταινες να εμφανίζονται 
εντός ή στην περιφέρεια των υπαρχουσών ψω-
ριασικών πλακών. Στην περίπτωση του εξαν-
θηματικού προτύπου εμφανίζονται οξέως μι-
κρές φλύκταινες, διάρκειας λίγων ημερών. Συ-
νήθως ακολουθεί μετά από λοίμωξη ή προ-
κύπτει ως αποτέλεσμα της χορήγησης συγκε-
κριμένων φαρμάκων, π.χ. λίθιου, χωρίς την 
ύπαρξη συστηματικών συμπτωμάτων. Υπάρ-
χει αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτής της μορ-
φής φλυκταινώδους ψωρίασης και φλυκται-
νωδών φαρμακευτικών εξανθημάτων (AGEP). 
 Οι εκλυτικοί παράγοντες είναι ανάλογοι της 
ερυθροδερμικής ψωρίασης. Συχνά η συμμε-

τοχή του υψηλού πυρετού επιπλέκει τη γενι-
κή κατάσταση του ασθενούς με επακόλουθη 
τη διαταραχή ισοζυγίου ηλεκτρολυτών κ.α.

Εικ. 3. Δακτυλιοειδές πρότυπο φλυκταινώ-
δους ψωρίασης

Ακροφλυκταίνωση παλαμών–πελμάτων 
(Palmoplantar pustulosis)

Η φλυκταίνωση παλαμών-πελμάτων χαρα-
κτηρίζεται από «άσηπτες» φλύκταινες των αντί-
στοιχων επιφανειών με συνοδές κιτρινοκαστα-
νόχροες κηλίδες, διαμέτρου 2-5 χιλιοστά επί 
εδάφους φυσιολογικού δέρματος ή ερυθημα-
τολεπιδωδών πλακών με εντόπιση σε θέναρ, 
οπισθέναρ και κεντρική παλάμη. Στα πέλμα-
τα εντοπίζονται στην ποδική καμάρα και στην 
πτέρνα. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών συ-
νυπάρχει και ψωρίαση κατά πλάκας. Η πορεία 
της νόσου είναι χρόνια με τις εστιακές λοιμώ-
ξεις, το κάπνισμα και το άγχος να συμπερι-
λαμβάνονται στους επιβαρυντικούς παράγο-
ντες της νόσου.

Συνεχής ακροδερματίτιδα 
του Hallopaeu (Acrodermatitis continua 
of Hallopaeu)

Αποτελεί σπάνια εκδήλωση της ψωρίασης 
και χαρακτηρίζεται από μικρές άσηπτες φλύ-
κταινες στις άκρες των δακτύλων των άκρων 
χειρών μετά από τοπικές λοιμώξεις ή μικρο-
τραυματισμούς. Η προσβολή και της κοίτης 
του όνυχα οδηγεί σε ονυχοδυστροφία, μόνι-
μη ανονυχία με οστεόλυση και βράχυνση της 
τελικής φάλαγγας του δακτύλου.

Στις λοιπές μορφές φλυκταινώδους ψωρία-
σης συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα.

Ερπητοειδές κηρίο (Impetigo 
herpitiformis)

Το ΕΚ όταν συσχετίζεται με την κύηση έχει 
οξεία έναρξη και μπορεί να εμφανιστεί από το 
τέλος του 1ουτριμήνου μέχρι το τέλος του 3ου 
τριμήνου, με μεγαλύτερη συχνότητα το τελευ-
ταίο τρίμηνο και τη λοχεία. Εμφανίζεται με τη 
μορφή υποκεράτιων φλυκταινών σε ερυθη-
ματώδη βάση, αρχικά στις πτυχές με φυγόκε-
ντρη επέκταση, αφήνοντας ελεύθερες παλά-
μες πέλματα και πρόσωπο.

Βρεφική και νεανική φλυκταινώδης 
ψωρίαση (Infantile and juvenile pustular 
psoriasis)

Απαντάται σπάνια στην παιδική ηλικία και εμ-
φανίζεται συχνότερα στα αγόρια με προτίμηση 

ΜΕΙΩΣΗ
mPASI* την

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ
mPASI* την

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ
με ΚΑΘΑΡΣΗ** την

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

38% 72% 55%

* mPASI= τροποποιημένος Δείκτης Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης            ** επιτυχία θεραπείας

ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά, Τηλ.: 212 222 5000, Fax: 2106834342  http://leo-pharma.gr
Τηλ. εξυπηρέτησης πελατών 212 222 5150
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Επαναπροσδιορίζει 
την τοπική αγωγή στην ψωρίαση
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σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών. Στο 1/3 των πε-
ριπτώσεων υπάρχει θετικό ιστορικό σμηγμα-
τορροϊκής δερματίτιδας ή δερματίτιδας/ ψωρί-
ασης στην περιοχή των σπαργάνων.

Ανάλογα με την ανατομική εντόπιση δια-
κρίνουμε τις ακόλουθες μορφές:
•  Ψωρίαση του τριχωτού κεφαλής
•  Ψωρίαση των πτυχών ή ανάστροφη 

ψωρίαση 
•  Ψωριασική ονυχία
•  Ψωρίαση παλαμών–πελμάτων
•  Ψωρίαση γεννητικών οργάνων και 

βλεννογόνων
•  Ψωριασική αρθρίτιδα

Η Ψωρίαση Τριχωτού κεφαλής χαρακτηρί-
ζεται από παχιές πλάκες που καλύπτονται από 
λέπι, με συχνότερη εντόπιση κυρίως στην ινι-
ακή, οπισθοωτιαία, μετωπιαία χώρα χωρίς να 
αποκλείεται η κατανομή των πλακών σε όλο 
το τριχωτό. Οι βλάβες είναι συχνά κνησμώ-
δεις γεγονός που οδηγεί σε λειχηνοποίηση 
των βλαβών και λόγω φαινομένου Koebner 
σε νέα έκθυση πλακών. 

Η ανάστροφη ψωρίαση προσβάλλει πτυχές 
και χαρακτηρίζεται από σαφώς αφοριζόμενες 
ερυθηματώδεις πλάκες, διαβρώσεις ή ρωγ-
μές με λίγο ή καθόλου λέπι σε μασχαλιαίες, 
υπομαζικές, μηροβουβωνικές πτυχές, οπισθο-
ωτιαία καθώς και μεσογλουτιαία περιοχή. Συ-
χνότερα απαντάται σε μεγαλύτερες ηλικίες και 
σε παχύσαρκους (λόγω φυσικού τραύματος).

Η ψωριασική ονυχία απαντάται στο 25–
50% των ασθενών με ψωρίαση και σχετίζε-
ται σε υψηλό ποσοστό 80-90%με ψωριασική 
αρθρίτιδα. Συνήθως προσβάλλονται ασθενείς 
άνω των 40 ετών ενώ σοβαρότερη προσβολή 
παρουσιάζουν οι ασθενείς κάτω των 20 ετών. 
Σε ποσοστό 27% εντοπίζεται στα άνω άκρα, σε 
ποσοστό 57% παρουσιάζεται στα άνω και κά-
τω άκρα, ενώ στα κάτω άκρα εμφανίζεται σε 
ποσοστό 16%. Οι αλλοιώσεις αφορούν τόσο 
τη μήτρα όσο και την κοίτη του όνυχος και το 
υπονύχιο. Αναλυτικότερα, τα βοθρία, η στικτή 
λευκονυχία, η ευθραυστότητα, η τραχυονυχία 
και οι εγκάρσιες αύλακες οφείλονται σε προ-

σβολή της μήτρας, ενώ προσβολή της κοίτης 
και του υπονυχίου προκαλούν άπω ονυχό-
λυση, σταγόνα ελαίου, σχισμοειδείς αιμορ-
ραγίες και υπονύχια υπερκεράτωση. Δευτε-
ρογενείς επιμολύνσεις με μύκητες και βακτή-
ρια είναι πιθανές.

Η ψωρίαση παλαμών–πελμάτων χαρα-
κτηρίζονται από σαφώς αφοριζόμενες, ερυ-
θηματoλεπιδώδεις, συμμετρικές πλάκες με 
αργυρόχροα ή κιτρινωπά λέπια που δεν απο-
κολλώνται εύκολα σε περιοχές πίεσης. Συχνά 
συνυπάρχουν ρωγμές, πόνος και ευαισθησία.

Η ψωρίαση των γεννητικών οργάνων και 
βλεννογόνων εκδηλώνεται με σαφώς ερυ-
θηματώδεις πλάκες, μονήρεις ή πολλαπλές, 
με ή χωρίς λέπια σε σώμα του πέους, βάλα-
νο, όσχεο, χείλη αιδοίου. 

Η ψωριασική αρθρίτιδα εμφανίζεται σε ηλι-
κίες >40 ετών, απαντά σε ποσοστό 30% και 
σύμφωνα με τους Moll&Wright διακρίνονται 
5 τύποι αρθρίτιδας.
1.  Περιφερική μονοαρθρίτιδα ή ασύμμετρη 

ολιγοαρθρίτιδα
2.  Απω μεσοφαλαγγική αρθρίτιδα
3.  Συμμετρική πολυαρθρίτιδα
4.  Ακρωτηριασική-παραμορφωτική αρθρίτιδα
5.  Σπονδυλίτιδα

Διαγνωστική προσπέλαση 
Η διάγνωση του νοσήματος είναι εύκολη, 

βασίζεται στην κλινική εικόνα και σε αμφίβο-
λες περιπτώσεις επιβεβαιώνεται με βιοψία δέρ-
ματος. Ιστολογικά, παρατηρείται στην επιδερ-
μίδα υπερκεράτωση, παρακεράτωση, ακάν-
θωση, μείωση κοκκώδους στιβάδας, μικροα-
ποστημάτια του Munro στην κεράτινη στιβά-
δα, ενώ φλύκταινες του Kogoj απαντώνται στις 
φλυκταινώδεις μορφές. Στο χόριο παρατηρεί-
ται φλεγμονώδης διήθηση από λεμφοκύττα-
ρα και μονοπύρηνα, επιμήκυνση των θηλών, 
αγγειοδιαστολή και υπερπλασία των μετατρι-
χοειδικών φλεβιδίων του επιπολής χορίου.

Ψωρίαση και συννοσηρότητες
Η ψωρίαση αν και φλεγμονώδης νόσος συ-

χνά συσχετίζεται με άλλες φλεγμονώδεις πα-
θήσεις επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής των 

ασθενών, επιβαρύνοντας την πρόγνωσή τους. 
Η ψωριασική αρθρίτιδα συνυπάρχει σε ποσο-
στό έως 30% των ασθενών με ψωρίαση, τα 
ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέ-
ρου (νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα), παρα-
τηρούνται συχνότερα σε ψωριασικούς ασθε-
νείς σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, ενώ 
στο 10% των ασθενών εμφανίζονται οφθαλ-
μικές διαταραχές όπως είναι ραγοειδίτιδα, ιρί-
τιδα, επιπεφυκίτιδα. Αυξημένη επίσης συσχέ-
τιση της νόσου καταγράφεται με το μεταβολι-
κό σύνδρομο (Σ/Δ, Α/Υ, παχυσαρκία) και άλ-
λες αυτοάνοσες νοσολογικές οντότητες (ερυ-
θηματώδης λύκος, πομφολυγώδες πεμφιγο-
ειδές, θυρεοειδίτιδα Hashimoto,λεύκη, ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα κ.α.). 

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η ψυχοκοινωνι-
κή επιβάρυνση αυξάνουν την πιθανότητα κατά-
θλιψης και του αυτοκτονικού ιδεασμού. Η ψω-
ρίαση αυξάνει τον κίνδυνο μεταβολικού συν-
δρόμου, ενώ θεωρείται ανεξάρτητος παράγο-
ντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Διαφορική Διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση ποικίλει ανάλογα 

με τη μορφή της νόσου και περιλαμβάνει τη 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, τον ομαλό λει-
χήνα, το έκζεμα, τον ερυθηματώδη λύκο, την 
καντιντίαση, τη δερματοφυτία, τη ροδόχρου πι-
τυρίαση, τη σπογγοειδή μυκητίαση, την ερυ-
θρά ιόνθιο πιτυρίαση, τα φαρμακευτικά εξαν-
θήματα, την ονυχομυκητίαση, τη θυλακίτιδα, 
παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες, δευτερο-
γόνο σύφιλη.

Θεραπευτική Προσέγγιση
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια ασθένεια που φαί-

νεται να ασκεί σημαντική επίδραση στην ποιότητα 
ζωής. Επομένως, η αντιμετώπισή της περιλαμβά-
νει την αντιμετώπιση τόσο των ψυχοκοινωνικών 
όσο και των σωματικών επιπτώσεων της νόσου. 
Η θεραπεία εξατομικεύεται με βάση τη σοβα-
ρότητα της νόσου, τις σχετικές συννοσηρότη-
τες, την προτίμηση των ασθενών (συμπεριλαμ-
βανομένου του κόστους και της ευκολίας), την 
αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση της 
ανταπόκρισης του κάθε ασθενούς. Η ψωρία-
ση μπορεί να είναι μια απογοητευτική ασθέ-
νεια για τον ασθενή, γεγονός που πολλές φο-
ρές οδηγεί στην μη καλή συμμόρφωσή του και 
στην μη επαρκή θεραπεία του για τον έλεγχο 
της νόσου. Αυτό επιβεβαιώνεται από μια σει-
ρά μελετών που πραγματοποιήθηκαν από το 
Εθνικό Ίδρυμα Ψωρίασης των ΗΠΑ, μεταξύ 
2003 και 2011, σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ 
των 5604 ερωτηθέντων με ψωρίαση το 52% 
εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη θεραπεία τους. 
Πολλοί ασθενείς δεν έλαβαν θεραπεία, μετα-
ξύ των οποίων το 37 έως 49% των ερωτηθέ-
ντων με ήπια ψωρίαση, το 24 έως 36% των 
ερωτηθέντων με μέτρια ψωρίαση και το 9 έως 
30% των ερωτηθέντων με σοβαρή ψωρίαση. 
Πολλές τοπικές και συστηματικές θεραπείες εί-

Ψωρίαση ονύχων.
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ναι διαθέσιμες για τη θεραπεία των δερματι-
κών εκδηλώσεων της ψωρίασης.

Τοπική θεραπεία
1.  Τοπικά κορτικοστεροειδή. Τα τοπικά κορτι-

κοστεροειδή παραμένουν ο βασικός πυρή-
νας της τοπικής θεραπείας ασκώντας αντι-
φλεγμονώδη, αντιμιτωτική και ανοσοκατα-
σταλτική δράση επηρεάζοντας τη γονιδιακή 
μεταγραφή. Η αποτελεσματικότητα / ισχύς 
ενός τοπικού κορτικοστεροειδούς εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες όπως είναι ο 
τύπος του δέρματος, η εντόπιση, το πάχος 
της πλάκας και η συμμόρφωση του ασθε-
νούς. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή εφαρμό-
ζονται μία έως δυο φορές την ημέρα, έως 
ότου μειωθεί το πάχος των ενεργών βλα-
βών. Με την εμφάνιση κλινικής βελτίωσης, 
η συχνότητα εφαρμογής μειώνεται έως δυο 
φορές την εβδομάδα.

2.  Ανάλογα βιταμίνης D3 (καλσιποτριένιο 
-καλσιποτριόλη, καλσιτριόλη και τακαλσι-
τόλη). Παρόλο που τα τοπικά ανάλογα της 
βιταμίνης D είναι αποτελεσματικά ως μο-
νοθεραπεία, μια συστηματική ανασκόπηση 
έδειξε ότι η συνδυασμένη θεραπεία με ένα 
τοπικό κορτικοστεροειδές είναι πιο αποτε-
λεσματική της μονοθεραπείας. Δρουν ρυθ-
μίζοντας τον πολλαπλασιασμό των κερατι-
νοκυττάρων. Η καλσιποτριόλη εφαρμόζε-
ται μία ή δυο φορές ημερησίως, σε έκταση 
μικρότερη του 40% της επιφάνειας του σώ-
ματος και σε λιγότερη ποσότητα των 100gr 
εβδομαδιαίως. Η καλσιτριόλη έχει εφάμιλ-
λη αποτελεσματικότητα και ανάλογο μηχα-
νισμό δράσης με το καλσιποτριένιο, ενώ συ-
μπληρωματικά αναστέλλει τον πολλαπλα-
σιασμό των Τ-κυττάρων και άλλους φλεγ-
μονώδεις μεσολαβητές. Ωστόσο, σε ευαί-
σθητες περιοχές του δέρματος, η καλσιτρι-
όλη φαίνεται να είναι λιγότερο ερεθιστική 
από το καλσιποτριένιο. Σύμφωνα με μελέ-
τες δεν αποδεικνύεται η δυσμενής επίδρα-
ση στην ομοιόσταση του ασβεστίου.

3.  Πίσσα. Τα τοπικά παρασκευάσματα πίσσας, 
συμπεριλαμβανομένων καθαριστικών, κρε-

μών και άλλων παρασκευάσματων, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μία φορά την ημέρα. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιούνται 
ότι τα προϊόντα πίσσας προκαλούν χρώση 
μαλλιών, δέρματος και ρούχων.

4.  Ανθραλίνη ή Διθρανόλη. Ο μηχανισμός 
δράσης της έγκειται στην αντιφλεγμονώδη 
δράση και στην ομαλοποίηση της διαφο-
ροποίησης των κερατινοκυττάρων. Ο ερε-
θισμός του δέρματος και η ιδιότητα της αν-
θραλίνης να προκαλεί καφεκόκκινους λε-
κέδες στο ρουχισμό και στο δέρμα συνέβα-
λαν στη μείωση της χρήσης της. Για τη μεί-
ωση του ερεθισμού, προτείνεται το σχήμα 
βραχείας διάρκειας εφαρμογής σύμφωνα 
με την ανοχή του ασθενούς.

5.  Τοπικά Ρετινοειδή. Η ταζαροτένη είναι ένα 
τοπικό ρετινοειδές ασφαλές και αποτελεσμα-
τικό κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θερα-
πείας. Η εφαρμογή 20 λεπτών που ακολου-
θείται από πλύση φαίνεται να είναι λιγότε-
ρο ερεθιστική από την παραδοσιακή χρήση. 
Ο ερεθισμός μειώνεται με την ταυτόχρονη 
θεραπεία με ένα τοπικό κορτικοστεροειδές.

6.  Τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης (τακρό-
λιμους 0,1%, πιμεκρόλιμους 1%). Θε-
ωρούνται αποτελεσματικοί στη θεραπεία 
της ψωρίασης. Μια τυχαιοποιημένη μελέ-
τη οκτώ εβδομάδων σε 167 ασθενείς ηλικί-
ας 16 ετών και άνω διαπίστωσε ότι η θερα-
πεία δύο φορές ημερησίως σε βλάβες του 
προσώπου με αλοιφή τακρόλιμους 0,1% 
είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι ασθενείς 
να επιτύχουν κάθαρση των βλαβών ή εξαι-
ρετική βελτίωση σε σύγκριση με το εικονι-
κό φάρμακο (65 έναντι 32%). Αντίστοιχα 
αποτελέσματα διαπιστώνονται και με το πι-
μεκρόλιμους 1%. 
Συμπληρωματικά μπορεί να χρησιμοποιη-

θούν κερατολυτικοί, ενυδατικοί, μαλακτικοί 
παράγοντες, σαλικυλικό οξύ, ουρία >10% ή 
γαλακτικό οξύ.

Φωτοθεραπεία
Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) θε-

ωρείται ευεργετική και αποτελεσματική στη θε-
ραπεία της ψωρίασης, παρά τη φωτογήρανση 
και τον αυξημένο κίνδυνο δερματικής κακοή-
θειας. Η δράση της συνίσταται στην αντιμιτωτι-
κή και στην αντιφλεγμονώδη επίδραση στα κε-
ρατινοκύτταρα. Υπάρχουν δυο τύποι φωτοθε-
ραπείας η UVB και η PUVA. Η φωτοθεραπεία 
με υπεριώδη ακτινοβολία UVB διακρίνεται σε 
bb- (UVB) (290 έως 320 nm), όπου χρησιμο-
ποιείται σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο, μό-
νη της ή σε συνδυασμό με τοπική πίσσα και 
σε nb- UVB (311 nm). Η φωτοχημειοθερα-
πεία (PUVA) συνίσταται στην από του στόμα-
τος χορήγηση ή τοπική εφαρμογή ψωραλενί-
ων ακολουθούμενη από υπεριώδη ακτινοβο-
λία Α (UVA) (320 έως 400 nm). Η φωτοχη-
μειοθεραπεία συνδυάζεται άριστα με ρετινοει-
δή(Re-PUVA). Μια άλλη εξέλιξη στη θεραπεία 

για την ψωρίαση περιλαμβάνει τη χρήση ενός 
υψηλής ενέργειας 308 nm λέιζερ excimer. Το 
λέιζερ επιτρέπει τη θεραπεία μόνο του πάσχο-
ντος δέρματος. Έτσι, σημαντικά υψηλότερες δό-
σεις UVB μπορούν να χορηγηθούν σε ψωρι-
ακές πλάκες με καλύτερα αποτελέσματα συ-
γκριτικά με την παραδοσιακή φωτοθεραπεία. 

Για τη θεραπεία της ψωρίασης χρησιμοποι-
είται μια ποικιλία συστηματικών φαρμάκων. 
Οι επιλογές για τη συστηματική θεραπεία πε-
ριλαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά ή ανοσορ-
ρυθμιστικά φάρμακα όπως είναι η μεθοτρεξά-
τη, η κυκλοσπορίνη, συστηματικά ρετινοειδή, 
η απρεμιλάστη και οι βιολογικοί παράγοντες. 

Συστηματική Θεραπεία
Κυκλοσπορίνη. Η κυκλοσπορίνη, ως ανα-

στολέας καλσινευρίνης καταστέλλει τα Τ κυτ-
τάρα και ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή 
ψωρίαση. Οι συνήθεις δόσεις κυμαίνονται από 
3- 5 mg / kg / ημέρα από το στόμα. Βελτίω-
ση παρατηρείται εντός τεσσάρων εβδομάδων. 
Απαιτείται στενή παρακολούθηση, καθώς η 
νεφρική τοξικότητα και η υπέρταση είναι συ-
νήθεις και συχνά περιορίζουν τη μακροχρό-
νια χρήση της. Ένας υπό μελέτη αναστολέας 
καλσινευρίνης από το στόμα, ISA247, φαίνεται 
να είναι αποτελεσματικότερος σε τυχαιοποιη-
μένες μελέτες σε ασθενείς με μέτρια έως σο-
βαρή ψωρίαση πλάκας με χαμηλότερο κίνδυ-
νο νεφροτοξικότητας από την κυκλοσπορίνη. 

Μεθοτρεξάτη. Αποτελεί ανταγωνιστή του 
φυλλικού οξέος με καλή αποτελεσματικότη-
τα στη ψωρίαση κατά πλάκας με ή χωρίς ψω-
ριασική αρθρίτιδα ή ονυχία. Η μεθοτρεξάτη 
χορηγείται μία φορά την εβδομάδα με δόση 
που κυμαίνεται μεταξύ 7,5 mg και 25 mg την 
εβδομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κα-
τά τη διάρκεια της λήψης μεθοτρεξάτης συ-
στήνεται η λήψη φυλικού οξέος 1 mg ημερη-
σίως ή λευκοβορίνης 5 mg εβδομαδιαίως για 
να μειωθεί ο κίνδυνος παρενεργειών. Βιοψία 
ήπατος συστήνεται μετά την αθροιστική δόση 
3,5 - 4 gr μεθοτρεξάτης. Σε ασθενείς με αυ-
ξημένο κίνδυνο ηπατοτοξικότητας συστήνεται 
βιοψία μετά από 1-1,5 gr μεθοτρεξάτης. Κλι-
νική ανταπόκριση αναμένεται μετά από 4-12 
εβδομάδες θεραπείας.

Συστηματικά Ρετινοειδή. Η ασιτρετίνη είναι 
το ρετινοειδές που χρησιμοποιείται με πολύ 
καλή ανταπόκριση στην ερυθροδερμική και 
φλυκταινώδη μορφή της νόσου καθώς και 
σε ασθενείς με ψωρίαση HIV θετικούς.Η αρ-
χική δόση συνίσταται στα 0,3-0,5 mg/kg/ημέ-
ρα και μετά τις τέσσερις εβδομάδες αυξάνεται 
έως 0,8 mg/kg/ημέρα. Ανταπόκριση αναμένε-
ται μετά τις 4-8 εβδομάδες θεραπείας. Μπορεί 
να συνδυασθεί με UVB ή PUVA. Στις γυναίκες 
συστήνεται αντισύλληψη για 2-3 έτη μετά τη 
διακοπή του φαρμάκου, ενώ στους άνδρες δεν 
ισχύει κάποιος περιορισμός στην τεκνοποίηση.

Ψωρίαση κατά πλάκας.
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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).
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Απρεμιλάστη. Πρόκειται για έναν αναστο-
λέα φωσφοδιεστεράσης 4, που δρα μειώνο-
ντας την παραγωγή πολλαπλών κυτοκινών 
που εμπλέκονται στον παθογενετικό μηχανι-
σμό της ψωρίασης. Ενδείκνυται για τη θερα-
πεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά 
πλάκας. Το 30% των ασθενών θα επιτύχουν 
PASI 75. Σχετίζεται με βραχυπρόθεσμο κίνδυ-
νο συχνών πολτωδών κενώσεων, κυρίως κα-
τά την έναρξη της θεραπείας σε ποσοστό 15 
έως 20% των ασθενών. Η ανεκτικότητα στο 
φάρμακο βελτιώνεται με τη βραδεία αύξηση 
της δόσης κατά την έναρξη της θεραπείας. Με-
τά το συνιστώμενο πρόγραμμα τιτλοποίησης 
ακολουθεί δόση χορήγησης 30 mg δυο φο-
ρές την ημέρα. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρι-
κή δυσλειτουργία, η συνιστώμενη τελική δό-
ση είναι 30 mg μία φορά την ημέρα. Άλλες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί 
είναι η ναυτία, η λοίμωξη του ανώτερου ανα-
πνευστικού, η κατάθλιψη, oαυτοκτονικός ιδε-
ασμός,ο πονοκέφαλος και η απώλεια βάρους. 

Βιολογικοί Πράγοντες. Οι βιολογικοί πα-
ράγοντες αποτελούν σημαντικές θεραπευτι-
κές επιλογές για τη μέτρια έως σοβαρή ψω-
ρίαση κατά πλάκας. Τα διαθέσιμα βιολογικά 
φάρμακα για την ψωρίαση έχουν εξαιρετική 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απο-
τελεσματικότητα και ευνοϊκή ανεκτικότητα. Οι 
κυριότερες βιολογικές θεραπείες περιλαμβά-
νουν τα : etanercept, infliximab, adalimumab, 
ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, 
brodalumab και guselkumab. Ασθενείς με σο-
βαρή ψωρίαση (PASI>10 ή DLQI>10 ή BSA>10) 
για τουλάχιστον 6 μήνες, μη ανταποκρινόμε-
νοι στις συμβατικές θεραπείες μπορεί να είναι 
υποψήφιοι για βιολογική θεραπεία.

Από μετα-αναλύσεις  αξιολόγησης του 
etanercept, του infliximab, adalimumab 
και ustekinumab προκύπτει η υπεροχή του 
infliximab ως προς την αποτελεσματικότητα 
και υψηλότερη πιθανότητα να επιτευχθεί βελ-
τίωση κατά 75 % στις βαθμολογίες PASI 75. 
Επιπλέον, το ustekinumab (δόση 45 ή 90 mg) 
και adalimumab επέδειξαν σημαντικά υψηλό-
τερες τιμές PASI 75 από ότι το etanercept (δό-
ση των 25 ή 50 mg), μετά από 8 έως 16 εβδο-

μάδες θεραπείας. Μια μετέπειτα συστηματική 
ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, διάρκειας 24 
εβδομάδων, που περιελάμβανε και τον νεότε-
ρο βιολογικό παράγοντα secukinumab, ανέ-
δειξε την αποτελεσματικότητα στη μακροχρό-
νια θεραπεία με infliximab, secukinumab και 
ustekinumab. Πρέπει να υπάρχει εγρήγορση 
διότι όλοι οι αναστολείς του TNF-α φαίνεται ότι 
έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν λαν-
θάνουσες λοιμώξεις, όπως είναι η φυματίω-
ση. Επιπλέον, ο κίνδυνος για έρπητα ζωστή-
ρα μπορεί να αυξηθεί σε ασθενείς που λαμ-
βάνουν βιολογική θεραπεία σε συνδυασμό με 
μεθοτρεξάτη. Σε σύγκριση με τη θεραπεία με 
μη βιολογικούς παράγοντες, η βιολογική θε-
ραπεία δεν φαίνεται να είναι σημαντικός προ-
διαθεσικός παράγοντας για θάνατο, σοβαρά 
καρδιαγγειακά επεισόδια ή κακοήθειες.

Etanercept. Πρόκειται για TNF-alpha αναστο-
λέα και συστήνεται για ενήλικες με ψωριασική 
αρθρίτιδα και για ασθενείς άνω της ηλικίας των 
τεσσάρων ετών με χρόνια έως σοβαρή ψωρία-
ση κατά πλάκας. Χορηγείται σε ενήλικες υπο-
δορίως 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 
τους αρχικούς τρεις μήνες της θεραπείας και 
ακολούθως συστήνεται εβδομαδιαία χορήγηση 
των 50 mg ως θεραπεία συντήρησης. Η δοσο-
λογία για τα παιδιά είναι 0,8 mg / kg εβδομα-
διαίως, με μέγιστη δόση 50 mg την εβδομάδα.  
Ο σχηματισμός αντισωμάτων έναντι του 
etanercept έχει αναφερθεί σε ποσοστό 0- 
18% των υπό θεραπεία ασθενών με ψωρίαση. 
Ωστόσο, σε αντίθεση με τα αντισώματα έναντι 
του infliximab και του adalimumab,ο σχημα-
τισμός αντισωμάτων έναντι του etanercept δεν 
φαίνεται να είναι εξουδετερωτικά και να μειώ-
νουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 
Το Etanercept-szzs (GP2015) είναι ένα βιοο-
μοειδές του etanercept με παρόμοια αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια σε ασθενείς με 
μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Infliximab. Πρόκειται για αναστολέα TNF-
alfa και συνιστάται σε ασθενείς με μέτρια έως 
σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας δείχνοντας κα-
λή ανεκτικότητα, με ταχύτερη έναρξη δράσης 
σε σύγκριση άλλους βιολογικούς παράγο-

ντες. H δοσολογία είναι 5 mg / kg IV τις εβδο-
μάδες 0, 2 και 6, ακολουθούμενη μετά κάθε 
οκτώ εβδομάδες. Σύμφωνα με μελέτες ασθε-
νείς που έλαβαν αυτό το θεραπευτικό σχήμα 
πέτυχαν 75% βελτίωση στη βαθμολογία PASI 
την εβδομάδα 10. Εκτός από την καλή ανεκτι-
κότητα και αποτελεσματικότητα,οι έρευνες δεί-
χνουν ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν συνε-
χή θεραπεία συντήρησης με infliximab εμφα-
νίζουν σε μικρότερο ποσοστό σοβαρές αντι-
δράσεις, σχετιζόμενες με την έγχυση σε σχέση 
με τους ασθενείς που λαμβάνουν διαλείπου-
σα θεραπεία συντήρησης. Μελέτες στην ψω-
ρίαση, τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα πιστοποιούν ότι η 
παραγωγή αντισωμάτων στο infliximab μπο-
ρεί να συμβάλει στην μείωση της αποτελεσμα-
τικότητας του φαρμάκου. Τα αντισώματα κατά 
του infliximab εμφανίζονται σε ποσοστό 5 έως 
44% των ασθενών που λαμβάνουν infliximab 
για ψωρίαση. 

Το infliximab-dyyb (CT-PI3) είναι ένα βιοο-
μοειδές του infliximab. Σε μια τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη ασθενών που ελάμβαναν infliximab 
για διάφορες ασθένειες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ψωρίασης, η μετάβαση στο infliximab-
dyyb δεν ήταν κατώτερη σε αποτελεσματικό-
τητα συγκριτικά με τη συνεχιζόμενη θεραπεία 
με infliximab.

Adalimumab. Πρόκειται για ένα ανθρωπο-
ποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα με δραστι-
κότητα κατά του TNF-α, χρησιμοποιήθηκε αρ-
χικά για ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και είναι επίσης αποτελεσματικό για ασθενείς 
με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας 
και για ψωριασική αρθρίτιδα. Χορηγείται μια 
αρχική υποδόρια ένεση 80 mg adalimumab, 
ακολουθούμενη από 40 mg την εβδομάδα 1 
και εν συνεχεία κάθε δυο εβδομάδες. Στα παι-
διά χορηγείται σε ηλικία άνω των τεσσάρων 
ετών και σε δοσολογία 0,8 mg/kg τα αντίστοι-
χα χρονικά διαστήματα. Κλινική ανταπόκριση 
αναμένεται μετά από 4 εβδομάδες. Σύμφωνα 
με μία μελέτη την εβδομάδα 16,το 53-80% 
των ασθενών πέτυχαν βελτίωση PASI 75%, 
ενώ το 14% εμφάνισαν πλήρη κάθαρση. Το 
adalimumab μπορεί να αποτελέσει εναλλακτι-
κή λύση για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται 
στο etanercept. Ο σχηματισμός αντισωμάτων 
κατά του adalimumab αναφέρεται σε 6-50% 
των ασθενών που έλαβαν τη συγκεκριμένη 
αγωγή για ψωρίαση, γεγονός που συνεπάγε-
ται τη μείωση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Τα βιοομοειδή φάρμακα του adalimumab 
περιλαμβάνουν το adalimumab-atto και το 
adalimumab-adbm. Σε μια τυχαιοποιημένη με-
λέτη 350 ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψω-
ρίαση κατά πλάκας συγκρίθηκε το adalimumab-
atto με το adalimumab. Τα δύο φάρμακα είχαν 
παρόμοια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με-
τά από 16 εβδομάδες θεραπείας.

Ανάστροφη ψωρίαση, ψωρίαση μηρογενετικών πτυχών.Ψωρίαση ονύχων.



Ustekinumab. Το ustekinumab είναι ένα αν-
θρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύ-
ει την ιντερλευκίνη IL -12 και την IL-23 και εν-
δείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών ή 
ασθενών άνω των δώδεκα ετών με μέτρια έως 
σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Η δοσολογία 
του ustekinumab βασίζεται στο σωματικό βά-
ρος. Για ενήλικες με ΒΣ ≤ 100 kg η δόση είναι 
45 mg υποδορίως χορηγούμενη τις εβδομά-
δες 0, 4 και έπειτα κάθε 12 εβδομάδες. Μια 
δόση 90 mg που χορηγείται στο ίδιο σχήμα 
συστήνεται σε ενήλικες άνω των 100 kg. Πα-
ρόλο που δεν υπάρχουν εκτεταμένα στοιχεία 
για τη χρήση του ustekinumab με μεθοτρεξάτη 
σε ασθενείς με ψωρίαση, το ustekinumab είναι 
εγκεκριμένο από το FDA ως θεραπεία με ή χω-
ρίς συγχορήγηση μεθοτρεξάτης σε ασθενείς με 
ψωριασική αρθρίτιδα. Λόγω του ανοσορρυθ-
μιστικού μηχανισμού δράσης, υπήρξε ανησυ-
χία ότι το ustekinumab μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο για μολύνσεις και κακοήθεια. Ωστόσο, 
τα δεδομένα πενταετούς ασφάλειας δεν έδει-
ξαν αύξηση κινδύνου σοβαρής μόλυνσης ή 
κακοήθειας. Παρόλο που οι τυχαιοποιημένες 
μελέτες έχουν δείξει αποτελεσματικότητα του 
ustekinumab για ψωριασική αρθρίτιδα, έχουν 
αναφερθεί περιστατικά επιδείνωσης ψωριασι-
κής αρθρίτιδας με ustekinumab. Τα αντισώμα-
τα κατά του ustekinumab εμφανίζονται σε πο-
σοστό 4-6% των ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε θεραπεία με ustekinumab για ψωρίαση, γε-

γονός που μπορεί να επηρεάσει την αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας. 

Secukinumab. Το Secukinumab είναι ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-IL-17A και εν-
δείκνυται για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση 
κατά πλάκας και για την ψωριασική αρθρίτι-
δα. Η τυπική δοσολογία για την ψωρίαση κα-
τά πλάκας είναι 300 mg /υποδορίως μια φορά 
την εβδομάδα τις εβδομάδες 0, 1, 2, 3 και 4 
ακολουθούμενες από 300 mg κάθε τέσσερις 
εβδομάδες. Δόσεις των 150 mg είναι επαρκείς 
για ορισμένους ασθενείς. Σύμφωνα με μελέ-
τες, το secukinumab έχει επιδείξει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα για τη μέτρια έως σοβα-
ρή ψωρίαση κατά πλάκας επιτυγχάνοντας PASI 
90 στο 79% των ασθενών την εβδομάδα 16, 
σε σύγκριση με το ustekinumab που το 58% 
των ασθενών πέτυχε στο αντίστοιχο διάστημα 
το ίδιο PASI. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων 
ενεργειών ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Η 
αποτελεσματικότητα του secukinumab μελετή-
θηκε για το διάστημα των 52 εβδομάδων, επι-
τυγχάνοντας το 76% των ασθενών 90% βελτί-
ωση στη βαθμολογία PASI σε σύγκριση με το 
61% στην ομάδα του ustekinumab. 

Ixekizumab. Τον Μάρτιο του 2016, εγκρί-
θηκε το ixekizumab από το FDA, ένα ανθρω-
ποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της 
IL-17A, για τη θεραπεία της μέτριας έως σο-

βαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες. Οι 
μελέτες φάσης ΙΙΙ υποστηρίζουν την αποτελε-
σματικότητα του ixekizumab. Η δοσολογία για 
το ixekizumab είναι 160 mg την εβδομάδα 0, 
ακολουθούμενη από 80 mg τις εβδομάδες 2, 
4, 6, 8, 10 και 12 και εν συνεχεία χορηγούνται 
80 mg κάθε τέσσερις εβδομάδες. 

Brodalumab. Το Brodalumab είναι ένα μο-
νοκλωνικό αντίσωμα αντι-IL-17 υποδοχέα και 
έχει αποδείξει υψηλή αποτελεσματικότητα για 
την ψωρίαση. Το φεβρουάριο του 2017, ο FDA 
ενέκρινε το brodalumab για τη θεραπεία της μέ-
τριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε 
ενήλικες ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν σε 
άλλες συστηματικές θεραπείες. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η χρήση του φαρμάκου αξιολογεί-
ται από ειδικό πρόγραμμα εκτίμησης κινδύνου, 
λόγω ανησυχιών σχετικά με τον κίνδυνο αυτο-
κτονικού ιδεασμού και ολοκληρωμένων αυτο-
κτονιών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θε-
ραπεία. Κατά τις μελέτες AMAGINE-2 παρατη-
ρήθηκαν δύο αυτοκτονίες σε ασθενείς που έλα-
βαν brodalumab. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιω-
θεί η αιτιoλογική σχέση μεταξύ της θεραπείας 
με brodalumab και του αυτοκτονικού ιδεασμού. 
Η ανάλυση των δεδομένων από πέντε κλινικές 
δοκιμές δεν εντόπισε ενδείξεις αιτιότητας. Με-
ταξύ των λοιπών ανεπιθύμητων ενεργειών συ-
μπεριλαμβάνονται λοιμώξεις από Candida και 
ουδετεροπενία. 



Guselkumab. Το Guselkumab είναι ένα μο-
νοκλωνικό αντίσωμα G1 (IgG1) λάμδα αν-
θρώπινης ανοσοσφαιρίνης που δεσμεύεται με 
την υπομονάδα ρ19 της IL-23. Ο μηχανισμός 
δράσης στην ψωρίαση έγκειται στην αναστολή 
της σηματοδότησης της IL-23. Τον Ιούλιο του 
2017, ο FDA ενέκρινε το guselkumab για τη θε-
ραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ψωρί-
αση κατά πλάκας. Η συνιστώμενη δοσολογία 
για το guselkumab είναι 100 mg την εβδομά-
δα 0, 4, και ακολούθως κάθε 8 εβδομάδες. 
Η αποτελεσματικότητα του guselkumab στην 
ψωρίαση έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες με-
λέτες φάσης ΙΙΙ, σύμφωνα με τις οποίες ασθενείς 
υπό guselkumab πέτυχαν τουλάχιστον PASI 90 
σε σχέση με τους ασθενείς με adalimumab την 
εβδομάδα 16. Το Guselkumab παρέμεινε ανώτε-
ρο από το adalimumab μετά από 48 εβδομάδες. 
Μια άλλη μελέτη φάσης ΙΙΙ ( NAVIGATE), κατέδει-
ξε την αποτελεσματικότητα του guselkumab, σε 
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση πλά-
κας με ανεπαρκή απάντηση στο ustekinumab. 
Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συ-
στήματος, οι μυκητιάσεις δέρματος, οι ερπητι-
κές λοιμώξεις, οι αρθραλγίες και γαστρεντερι-
κές διαταραχές είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες του guselkumab.

Άλλα. Το Itolizumab είναι ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα έναντι των συνδιεγερτι-
κών Τ-κυττάρων CD6, αποτελεί ένα βιολο-

γικό παράγοντα που διατίθεται για τη θερα-
πεία της ψωρίασης στην Ινδία. Το Itolizumab 
δεν είναι διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Τα ευρήματα μιας μελέτης φάσης ΙΙΙ υποστηρί-
ζουν την υπεροχή του σε σύγκριση με το εικο-
νικό φάρμακο για τη θεραπεία της μέτριας έως 
σοβαρής ψωρίασης πλάκας. Ωστόσο, τα ποσο-
στά απόκρισης στη μελέτη φάσης ΙΙΙ ήταν χα-
μηλότερα από εκείνα που αναφέρθηκαν στις 
μελέτες φάσης ΙΙΙ της θεραπείας με infliximab, 
adalimumab και ustekinumab. Η αποτελεσμα-
τικότητα του itolizumab δεν συγκρίθηκε άμεσα 
με άλλους βιολογικούς παράγοντες.

Άλλοι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες. 
Άλλοι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, 
όπως είναι η υδροξυουρία,η 6-θειογουανί-
νη και η αζαθειοπρίνη έχουν χρησιμοποιη-
θεί σε περιπτώσεις σοβαρής ψωρίασης. Το 
daclizumab, που χρησιμοποιείται για την 
πρόληψη της απόρριψης νεφρικού μοσχεύ-
ματος και το χημειοθεραπευτικό φάρμακο 
του καρκίνου πακλιταξέλη βρίσκονται επίσης 
υπό έρευνα για χρήση σε σοβαρή ψωρίαση. 

Εστέρες φουμαρικού οξέος. Οι εστέρες φου-
μαρικού οξέος έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θε-
ραπεία της ψωρίασης στη Βόρεια Ευρώπη. Σε 
μία τυχαιοποιημένη μελέτη 60 ασθενών με μέ-
τρια έως σοβαρή ψωρίαση, η ανταπόκριση της 
νόσου σε θεραπεία με εστέρες του φουμαρι-

κού οξέος ήταν ανάλογη της μεθοτρεξάτης. Η 
λεμφοπενία είναι μια αναστρέψιμη ανεπιθύμη-
τη ενέργεια της θεραπείας με εστέρες του φου-
μαρικού οξέος. Το 2013, αναφέρθηκαν δύο πε-
ριπτώσεις προοδευτικής πολυεστιακής λευκοε-
γκεφαλοπάθειας (PML) σε ασθενείς υπό μακρο-
χρόνια θεραπεία με εστέρες φουμαρικού οξέ-
ος. Αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν άλλες γνωστές 
αιτίες ανοσοανεπάρκειας. 

Η θεραπεία της ψωρίασης αποτελεί πεδίο συ-
νεχούς έρευνας. Νέοι θεραπευτικοί παράγοντες 
που στοχεύουν τη διαδρομή Th17,όπως τα 
tildrakizumab και risankizumab, θεραπείες με 
αντι-TNF παράγοντες όπως το certolizumab, JAK 
αναστολείς όπως το tofacitinib και Baricitinib, 
αναστολείς πρωτεϊνικής κινάσης C και η στό-
χευση του 1-φωσφορικού υποδοχέα της σφιγ-
γοσίνης 1 (S1PR1) βρίσκονται υπό μελέτη.Ανα-
μένονται περισσότερες μελέτες προκειμένου να 
ανακαλυφθούν στοχευμένες θεραπείες για την 
ψωρίαση που θα συνδυάζουν μέγιστη αποτελε-
σματικότητα και αποδεκτό προφίλ ασφάλειας.
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Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
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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
Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι
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Κοιλιά - Πλαϊνά µέσης

Πριν 3 µήνες µετά από 1 συνεδρία 
µε ecocryo

Άψογη επαφή µε το δέρµα Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις 
και πτυχές
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Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
που σχεδιάζει & κατασκευάζει 
ιατρικά µηχανήµατα & laser 

επί 40 χρόνια
Η κρυολιπόλυση είναι µια µη επεµβατική µέθοδος µείωσης του 

υποδόριου λίπους µε τη χρήση χαµηλής θερµοκρασίας.
Η µέθοδος εµφανίστηκε στην Αµερική πριν πολλά χρόνια, ενώ 

σήµερα κατασκευάζονται αντίστοιχα µηχανήµατα και σε άλλες 
χώρες.

Η πρώτη κρυολιπόλυση λειτουργεί µε µια µακρόστενη χοάνη, 
στην οποία µε ισχυρή αναρρόφηση εισέρχεται το δερµατικό λίπος 
και ψύχεται από τις δύο πλευρές για µία ώρα. Έτσι, ένα µέρος των 
λιποκυττάρων  καταστρέφεται και ο αριθµός τους µειώνεται µέσω 
της διαδικασίας της απόπτωσης.

Μέχρι σήµερα όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτή τη µέθοδο. 
Επιπλέον, διαβάζουµε σε διαφηµίσεις για εφαρµογές σε θερµο-
κρασίες -5°C, -10°C και ακόµη χαµηλότερες. Ωστόσο, είναι 
ευνόητο ότι εάν το δέρµα παγώσει πραγµατικά για µία ώρα σε 
τόσο χαµηλή θερµοκρασία, ακόµη και στους -5°C θα έχει υποστεί 
εκτεταµένο έγκαυµα.

Πόσο αξιόπιστα µπορεί να είναι αυτά τα µηχανήµατα; Μια-δυο 
εταιρείες µόνο αναφέρουν θερµοκρασία περίπου 0°C. Μήπως θα 
έπρεπε να αναρωτηθούµε; 

Η θερµοκρασία στην οποία παγώνει το ανθρώπινο λίπος, όπως 
αναφέρουν µελέτες, είναι οι 4°C. Ψύχοντας το λίπος διαθερµικά  
στους 0°C έως -1°C για µία ώρα το δέρµα δεν υπόκειται σε 
κανενός είδους βλάβη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτελεσµατι-
κά ο µηχανισµός καταστροφής του λίπους και της απόπτωσης.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η ισχυρή αναρρόφηση µέσα σε µια 
στενή χοάνη προκαλεί πόνο και σε κάποιες περιπτώσεις έχουµε 
εκχυµώσεις.

Η ECOMED, µε εµπειρία 40 ετών στην τεχνολογία ψύξης από το 
1979, εξελίσσει την αρχική µέθοδο. Με τη νέα τεχνολογία της 
κρυολιποδιάλυσης, όπως την ονοµάζουµε, χρησιµοποιεί κεφαλές 

µεγάλης επιφάνειας, ώστε να µην αναρροφάται το δέρµα µέσα σε 
χοάνη, αλλά να εφάπτεται σε µια επίπεδη ή ελαφρώς κυρτή 
επιφάνεια µε τη δηµιουργία κενού αέρος και ψύχει το λίπος στους 
0°C µε δυνατότητα να φτάσει µέχρι και -2°C.

Χρησιµοποιείται τεχνολογία peltier και µεγάλος αριθµός αισθη-
τήρων θερµοκρασίας σε κάθε κεφαλή, µε στόχο να ελέγχεται η 
θερµοκρασία και να είναι απόλυτα ασφαλής.

Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας επιτυγχάνεται µέσω τριών 
microcontrollers,ενός κεντρικού και από έναν σε καθεµία από τις 
δύο κεφαλές, ειδικά σχεδιασµένων για τη συγκεκριµένη συσκευή.

Η επιφάνεια που καλύπτουν οι κεφαλές σε κάποια σηµεία είναι 
µεγάλη, µε αποτέλεσµα αφενός να µην είναι απαραίτητη άλλη 
συνεδρία στον ίδιο χρόνο για την περιοχή και αφετέρου να µη 
δηµιουργούνται κυµατισµοί στο δέρµα στο σηµείο εφαρµογών. 
Για παράδειγµα, η αντίστοιχη κεφαλή για την κοιλιά καλύπτει την  
περιοχή σχεδόν  στο σύνολό της. Επειδή δε, οι κεφαλές καλύπτουν 
µεγάλες επιφάνειες καταστρέφονται περισσότερα λιποκύτταρα µε 
µια συνεδρία, σε αντιδιαστολή µε άλλες συσκευές που αναρρο-
φούν µικρό µέρος λίπους µέσα σε χοάνη, ψύχοντας έτσι µικρότε-
ρο αριθµό λιποκυττάρων.

Μέχρι σήµερα κατασκευάζονται πέντε διαφορετικοί τύποι 
κεφαλών για κάθε µέρος του σώµατος όπου είναι δυνατό να 
εφαρµοστεί η µέθοδος της κρυολιποδιάλυσης. Ειδικότερα, αυτές 
είναι οι: κοιλιάς,  γλουτών, έξω και έσω µηρών, χεριών, και µία κατ’ 
αποκλειστικότητα για το εσωτερικό του γόνατος. Σύντοµα πρόκει-
ται να κυκλοφορήσουν και νέοι τύποι κεφαλών. 

Πρακτικά έχει βρεθεί κάνοντας µια εφαρµογή κρυολιποδιάλυσης 
στην κοιλιά µειώνεται η περίµετρος 2 έως 4 εκατοστά εάν δε γίνει 
και συνεργασία µε το VENUS  LEGACY κάνοντας 2 συνεδρίες την 
εβδοµάδα για τρείς εβδοµάδες η µείωση αυτή διπλασιάζεται. 

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν µια συσκευή κρυολιποδιάλυσης µε µοναδικά πλεονεκτήµατα
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φούν µικρό µέρος λίπους µέσα σε χοάνη, ψύχοντας έτσι µικρότε-
ρο αριθµό λιποκυττάρων.

Μέχρι σήµερα κατασκευάζονται πέντε διαφορετικοί τύποι 
κεφαλών για κάθε µέρος του σώµατος όπου είναι δυνατό να 
εφαρµοστεί η µέθοδος της κρυολιποδιάλυσης. Ειδικότερα, αυτές 
είναι οι: κοιλιάς,  γλουτών, έξω και έσω µηρών, χεριών, και µία κατ’ 
αποκλειστικότητα για το εσωτερικό του γόνατος. Σύντοµα πρόκει-
ται να κυκλοφορήσουν και νέοι τύποι κεφαλών. 

Πρακτικά έχει βρεθεί κάνοντας µια εφαρµογή κρυολιποδιάλυσης 
στην κοιλιά µειώνεται η περίµετρος 2 έως 4 εκατοστά εάν δε γίνει 
και συνεργασία µε το VENUS  LEGACY κάνοντας 2 συνεδρίες την 
εβδοµάδα για τρείς εβδοµάδες η µείωση αυτή διπλασιάζεται. 

Όλα τα ανωτέρω δείχνουν µια συσκευή κρυολιποδιάλυσης µε µοναδικά πλεονεκτήµατα
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
•  1% του πληθυσμού παγκοσμίως
•  Έναρξη στην παιδική ηλικία: 25% (32% σε 

δική μας μελέτη σε 400 ασθενείς)
•  Ίδια επίπτωση στα δύο φύλα
•  Στα παιδιά, το 55-65% των ασθενών είναι 

κορίτσια

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ
•  Η λεύκη φαίνεται να αντιπροσωπεύει μία ομά-

δα διαταραχών διαφορετικών από παθο-
φυσιολογικής άποψης, με κοινό φαινότυπο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ
•  Λεύκη Μη Δερμοτομιακή

- Γενικευμένη
- Ακροπροσωπική
- Καθολική
- Μεικτή
- Confetti
- Υπόχρωμη

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ
•  Δερμοτομιακή
• Ακαθόριστη

- Εστιακή
- Των βλεννογόνων

Αξιολόγηση βαρύτητας νόσου
•  Έκταση βλαβών (Wood’s lamp)
• Ενεργός/σταθερή νόσος

- ασαφώς καθοριζόμενες υπόχρωμες κηλί-

δες  ενεργός νόσος
Br J Dermatol 2013;168:265-71

J Am Acad Dermatol 2017;76:856-862
•  Ερωτηματολόγια Ποιότητας ζωής ειδικά για 

τη Λεύκη
- Vitiligo Impact Scale-22 (VIS-22)

Gupta et al. Br J Dermatol 2014
-  Vitiligo-Specific Quality-of-Life Instrument 

(VitiQol)
Lilly ey al. J Am Acad Dermatol 2013

The Vitiligo Impact Patient Scale (VIPs): 
Development and Validation of a Vitiligo 
Burden Assessment Tool
•  Ψυχολογική επιβάρυνση στην καθημερι-

νή ζωή
• Σχέσεις και σεξουαλικότητα
•  Οικονομικό κόστος για την αντιμετώπιση 

της νόσου

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Α. Γενικά μέτρα
Β. Μη χειρουργική αντιμετώπιση 
Γ.  Χειρουργική αντιμετώπιση (δερμοτομιακή ή 

σταθερή εστιακή λεύκη)
Δ. Αποχρωματισμός (καθολική λεύκη)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Τι γίνεται με τον ήλιο;

Η Λεύκη… 
είναι μια επίκτητη 

δερματοπάθεια 
που χαρακτηρίζεται 
από την εμφάνιση 

λευκών κηλίδων, συχνά 
με συμμετρική κατανομή.

Λεύκη: 
ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΝΟΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ηΛΕΚΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσ. «Α. Συγγρός»
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• Κοσμητική επικάλυψη
- Make up
- Διυδροξυακετόνη
- τατουάζ

Β.  ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

•  Φωτοθεραπεία
• Κορτικοστεροειδή
• Tοπικοί ανοσοτροποποιητές
• Laser
• Καλσιποτριόλη

Φωτοθεραπεία
• Γενικευμένη λεύκη
•  Εστιακή λεύκη που διαταράσσει σοβαρά την 

ποιότητα ζωής του ασθενούς
•  UVB στενού φάσματος (311 nm)
•  PUVA
•  UVB ευρέος φάσματος
•  φαινυλαλανίνη και UVA
•  Κελίνη και UVA
•  Τριοξαλένη και ηλιοθεραπεία
•  Προπιονική φλουτικαζόνη και UVA

Γιατί όχι PUVA;
• Συγκρίσιμα/φτωχότερα αποτελέσματα

Parsad D, et al. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2006;20:175-7
El Mofty M, et al. Photodermatol 

Photoimmunol Photomed 2006;22:6-11
Yones SS, et al. Arch Dermatol 2007;143:578-84

• Περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
• Ισχυρότερη καρκινογόνο δράση

Ibbotson SH, et al. Br J Dermatol 
2004;151:283-97 

UVB Στενού Φάσματος
• Πιθανός μηχανισμός δράσης

-  Απόπτωση κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυτ-
τάρων
Krutmann J, et al. J Invest Dermatol Symp Proc 

1999;4: 70-2
-  Μετανάστευση και πολ/μός αδρανών με-

λανοκυττάρων στους θυλάκους των τριχών 
λόγω έκκρισης ενδοθηλίνης-1 και bFGF 
από τα κερατινοκύτταρα

Wu CS, et al. Exp Dermatol 2004;13:755-63

Αποτελεσματικότητα
•  >75% βελτίωση έχει επιτευχθεί στο 12.5% 

με 75% των ασθενών σε 13 μελέτες μετά 
από περίπου 1 έτος αγωγής

Nicolaidou E et al. J Am Acad Dermatol 
2009,60:470-7

Προγνωστικοί Παράγοντες

Καλή πρόγνωση Κακή πρόγνωση

Βλάβες στο πρόσωπο Βλάβες στο σώμα

φωτότυποι III-V φωτότυποι I-II

Ανταπόκριση από 
τον πρώτο μήνα  
της αγωγής

Ανταπόκριση μετά 
τον πρώτο μήνα της 
αγωγής

Nicolaidou E, et al. J Am Acad Dermatol 
2007;56:274-8

Παρακολούθηση

Αριθμός ασθενών

Απουσία υποτροπής 
μετά από 4 έτη

3 (14.3%)

Απουσία υποτροπής 
μετά από 1-3 έτη

4 (16%)

Υποτροπή μετά από 
1,5-3,5 έτη

7 (28%)

Υποτροπή μέσα σε 
1 έτος

11 (44%)

Nicolaidou E, et al. J Am Acad Dermatol 
2007;56:274-8

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Βραχυπρόθεσμες: ερύθημα, κνησμός, ξη-

ρότητα, ενεργοποίηση απλού έρπητα, επι-
πεφυκίτιδα, κερατίτιδα

•  Μακροπρόθεσμες: φωτογήρανση, καρκι-
νογένεση

Ibbotson SH, et al. Br J Dermatol 2004;151:283-297

Καρκινογένεση
•  PUVA > UVB στενού φάσματος ≥ UVB ευ-

ρέος φάσματος

Κορτικοστεροειδή
•  Η συστηματική χρήση των κορτικοστεροει-

δών δε συνιστάται
•  Τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή αποτε-

λούν αγωγή πρώτης γραμμής στην αντιμε-
τώπιση της λεύκης αλλά:
- Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνές
-  Η χρήση τους πρέπει να περιορίζεται σε λί-

γους μήνες και να περιλαμβάνει μεσοδια-
στήματα διακοπής της αγωγής

Τοπικοί Ανοσοτροποποιητές
•  Οι τοπικοί ανοσοτροποποιητές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή

•  Οι βραχυπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειές 
τους είναι λιγότερες από τα τοπικά κορτικο-
στεροειδή

Τακρολίμους
• Χρειάζονται αρκετοί μήνες αγωγής (12)
•  Η κλειστή περίδεση αυξάνει την αποτελε-

σματικότητα
• Καλύτερα αποτελέσματα στο πρόσωπο

Hartmann A, et al. Acta Derm Venereol 
2008;88:474-9
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308-nm Xenon-Chloride Laser
• >75% βελτίωση ως μονοθεραπεία

-  57% των βλαβών σε πρόσωπο, λαιμό 
και κορμό,

-  16% των βλαβών στα άκρα (3 μήνες, 24 
συνεδρίες)

Ostovari N, et al. Lasers 
Surg Med 2004;35: 152-6

•  > 75% βελτίωση σε συνδυασμό με tacrolimus
-  από 57% σε 77% στις ευαίσθητες στη UV 

περιοχές
-  από 0% σε 60% στις ανθεκτικές στη UV 

περιοχές
Passeron T, et al. Arch Dermatol 2004;

140:1065-69

Καλσιποτριόλη 
• Η χρήση της δε συνιστάται ως μονοθεραπεία
•  Πιθανή συνεργική δράση με τοπικά κορτι-

κοστεροειδή

Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
•  Ιστικά μοσχεύματα

-  Ολικού πάχους
-  Μερικού πάχους
-  Επιδερμιδικά

•  Αυτόλογα καλλιεργημένα επιθηλιακά μο-
σχεύματα

•  Κυτταρικά μοσχεύματα
-  Μη καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα και 

μελανοκύτταρα
-  Καλλιέργειες μελανοκυττάρων

Δ. ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
•  Μονοβενζυλαιθέρας της υδροκινόνης 20%

• Q switched ruby laser

• κρυοθεραπεία
Antoniou C, Nicolaidou E . In: Vitiligo: 

Problems and Solutions. Marcel Dekker Inc, 
New York, U.S.A. 2004, 359-364

Νέες θεραπευτικές αγωγές
• Afamelanotide

-  Ανάλογο της α-melanocyte-stimulating 
hormone

-  Είναι η πρώτη ουσία για την πρόληψη της 
φωτοτοξικότητας σε ασθενείς με ερυθρο-
ποιητική πρωτοπορφυρία 

Afamelanotide και NB-UVB
• Randomized multicenter trial

• Ασθενείς με φωτότυπο III-VI

•  Εμφύτευμα afamelanotide υποδόρια κά-
θε μήνα για 4 μήνες κατά τη διάρκεια 6μη-
νης αγωγής με NB-UVB vs. NB-UVB ως μο-
νοθεραπεία

• Ημέρα 168: 48% επαναμελάγχρωση vs. 33%
JAMA Dermatol 2015;151:42-50

Αναστολείς Janus kinase (JAK)
•  Ο άξονας IFN-γ-CXCL10  φαίνεται να έχει 

κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της λεύκης

•  Οι JAKs συμμετέχουν στο ανοσολογικό μο-
νοπάτι της IFN-γ

•  Tofacitinib: JAK1/3 αναστολέας (ρευμ. αρ-
θρίτιδα)

•  Ruxolitinib: JAK1/2 αναστολέας (myelofibrosis 
and polycythemia vera)

Tofacitinib
•  Jak1/3 αναστολέας

• Έχει εγκριθεί για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 

• 5 mg ημερησίως για 5 μήνες

• Πολύ καλά αποτελέσματα σε 1 περιστατικό
JAMA Dermatol 2015

Simvastatin
•  Μελέτη σε πειραματικό μοντέλο λεύκης

•  Η simvastatin εμπόδισε την εμφάνιση της 
λεύκης και οδήγησε στην επαναμελάγχρω-
ση υφιστάμενων βλαβών

• Μηχανισμός: 
-  αναστολή της ενεργοποίησης του STAT1 

από την IFN-γ
- Αντιοξειδωτική δράση

Agarwal et al. J Invest Dermatol 2015;135:
1080-1088

Άλλες αγωγές
•  Bimatoprost 0.03% solution (ανάλογο της 

προσταγλανδίνης F2A)
-  Αύξηση δενδριτών σε καλλιέργειες μελα-

νοκυττάρων)
J Invest Dermatol 2004

• Piperine (παράγωγο μαύρου πιπεριού)
-  In vitro διέγερση του πολλαπλασιασμού 

των μελανοκυττάρων
J Pharm Pharmacol 2007

Guidelines for the management 
of vitiligo
•  The European Dermatology Forum Consensus

Br J Dermatol 2013;168:5-19

Περιορισμένες βλάβες
•  Πρόσωπο: αναστολείς καλσινευρίνης

- Δύο φορές ημερησίως (6-12 μήνες)
•  Σώμα: ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή ή 

αναστολείς καλσινευρίνης ή συνδυασμός

Γενικευμένη νόσος ή περιορισμένη 
αλλά ανθεκτική στην τοπική αγωγή: 
φωτοθεραπεία
•  NB-UVB

• Excimer laser 
- H αγωγή μπορεί να συνεχιστεί για 1-2 έτη
- Οι υποτροπές είναι συχνές

Σταθερή νόσος
•  Χειρουργική αγωγή

- Ενήλικες
- Απουσία φαινομένου Koebner

Εκτεταμένη νόσος (>80%)
•  Αποχρωματισμός (ενήλικες)

ID
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ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Ενδογενής γήρανση Εξωγενής γήρανση

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
• Παραγωγή ελευθέρων ριζών (ROS ) 
•  Ενεργοποίηση των μεταλλοπρωτεϊνασών (MMS) με επακόλουθο την 

μειωμένη σύνθεση κολλαγόνου 
•  Γλυκοζυλίωση με αποτέλεσμα την παραγωγή τελικών γλυκοζυλιο-

μένων παραπροϊόντων (ACES) 

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
• Κάπνισμα και νικοτίνη
• Υπεριώδης ακτινοβολία
• Δίαιτα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
1. Λεπτές ρυτίδες 
2. Λεπτότητα και διαφάνεια του δέρματος 
3. Απώλεια του λίπους που βρίσκεται κάτω από το δέρμα 
4. ξηρότητα δέρματος
5. Μείωση της ικανότητας εφίδρωσης
6. Γκρίζα μαλλιά 

7. Εμφάνιση τριχών σε περιοχές που αυτό δεν είναι επιθυμητό 
8.  Λέπτυνση των νυχιών, εμφάνιση αυλάκων στα νύχια και εξαφάνιση 

του μισοφέγγαρου που βρίσκεται στη βάση του κάθε νυχιού 
9.  Χαλάρωση με πτώση του δέρματος λόγω της υποχώρησης κάτω 

από το δέρμα των οστών των οποίων η μάζα μειώνεται με την αύ-
ξηση της ηλικίας

ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ
•  Πρόωρη γήρανση του δέρ-

ματος που οφείλεται στην 
βλαπτική επίδραση της χρό-
νιας ηλιακής ακτινοβολίας

•  UVA και UVB ευθύνονται για 
την φωτογήρανση

•  H UVΑ επιδρά περισσότερο 
στο χόριο και η UVΒ στην ε-
πιδερμίδα

Β ζηελ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ
Τα σημεία φωτογήρανσης πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:
•  φακίδες 
•  Κηλίδες ηλικίας 
•  Εμφανείς, αραχνοειδούς σχή-

ματος φλέβες στο πρόσωπο 
•  Τραχύτητα, σκληρότητα δέρ-

ματος 

•  Βαθιές ρυτίδες που εξαφανίζονται όταν τεντώνεται το δέρμα 
•  Χαλαρό, πλαδαρό δέρμα 
•  Ακτινική κεράτωση που είναι περιοχές του δέρματος με τραχύτητα, 

απολέπιση και κόκκινη ή καφέ απόχρωση 
•  Καρκίνος δέρματος (μελάνωμα, βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, α-

κανθοκυτταρικό καρκίνωμα).

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΗΡΑΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ 
•  Πεπαχυσμένη επιδερμίδα, άτυπα κερατινoκύτταρα
•  Επιμηκυσμένους και συντετριμμένους ινοβλάστες
•  φλεγμονώδεις διηθήσεις, αυξημένη ελαστίνη η οποία σχηματίζει μά-

ζες στο χόριο (ηλιακή ελάστωση)
 

Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι ζ Ο Ν Τ Α Σ  Τ Η Ν 

Γήρανση του Δέρματος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΟΡΙΣΜΟΣ
Η προοδευτική χρονοεξαρτώμενη ικανότητα ενός οργανισμού να ανταποκριθεί στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος προσδιορίζει το φαινόμενο της γήρανσης.

θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α ;  Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ η ;  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α

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

• Ελαστομερή 3ης γενιάς & υαλουρονικό οξύ
• Αντιηλιακή προστασία με αντιγηραντική δράση  

• Aντιρυτιδικό αποτέλεσμα

spf 50+ • Αντιηλιακό με πολύ υψηλή προστασία

spf 50+ TINDED • Έγχρωμο-Καλυπτικό Αντιηλιακό

spf 50+ ANTISPOT •  Λευκαντικό Αντιηλιακό με Βιταμίνη C

spf 30 Αντιηλιακό με υψηλή προστασία

Μη λιπαρές υφές με 
μεταξένιο ματ αποτέλεσμα

Indanone 0.2%

KAINOTOMIA 
Στην αντιηλιακή προστασία

DermoCosmetics

D E R M O C O S M E T I C S
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Τηλεααγγειεκτασίες Ακτινική υπερκεράτωση

ηλιακή 
ελάστωση

Διαταραχές 
της μελάγχρωσης

Ερυθρότητα 
προσώπου

Γεροντικά 
αιμαγγειώματα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Γεροντικές 
κηλίδες της ράχης 
των χεριών

ηΛΙΑΚη ΦΑΚη ΦΑΓΕΣΩΡΕΣ

ΑΥ, BCC, SCC

ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ
•  Αυξημένες μεταβολικές λειτουργίες 
•  Εμφάνιση: οζώδες τραχύ, κηλιδώδες 
•  Τραχιες ρυτίδες, αυλακώσεις 
•  Χρώμα δέρματος: διαταραχές μελάγχρωσης

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ
•  Μειωμένες μεταβολικές λειτουργίες Λεία, χωρίς κηλίδες 

επιδερμίδα
•  Μείωση ελαστικότητας, λεπτές ρυτίδες  
•  Μειωμένη μελάγχρωση (ωχρότης)

COSMECEUTICALS
Ορος που επινοήθηκε από τον A.Kligman 2 δεκαετείς πριν
Είναι ένα κοσμητικό προϊόν που έχει θεραπευτικό όφελος στο δέρ-
μα αλλά δεν είναι φάρμακο
• Αντιηλιακά προϊόντα
• Αντιοξειδωτικοί παράγοντες
• Αντιφλεγμονώδεις παράγοντες
• Προϊόντα κατά της υπερμελάγχρωσης
• Προϊόντα γα την επανόρθωση του κολλαγόνου
• Απολεπιστικά
• Ενυδατικά

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
• Είναι  ο ακρογωνιαίος λίθος στην θεραπεία της φωτογήρανσης



  

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
•  UVB 

- Para-aminobenzoic acid
- Cinnamates 
- Salicylates Phenibenzimidazole sulfonic acid

•  UVA
- Benzophenones 
- Methyl Antralinate
- Parsol 1789
- Mexoryl 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ
•  O2 + e- • O2-

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Βιταμίνη  A
Βιταμίνη  E
Βιταμίνη  C
Βιταμίνη  B
Πανθενόλη 
Λιποϊκό οξύ 
Συνένζυμο Q10

Glycopyranosides
Πολυφαινόλες 
Κυστεΐνη 
Γλουταθειόνη
Αλλαντοΐνη
Furfuryladeine
Nιασιναμίδη 

Dimethylaminoethanol
(DMAE) 
Ουρικό οξύ
Καρνοσίνη 
Μελατονίνη
Καταλάση
Περοξιδάση 
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ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ

• φυσικά ρετινοειδή
- Ρετινόλη (Βιταμίνη Α αλκοόλη) 
- Ρετινάλη (Βιταμίνη Α αλδεΰδη
- Ρετινοϊκό οξύ (Βιταμίνη Α οξύ)

• Συνθετικά ρετινοειδή 
- Τρετινοΐνη
- Ισοτρετινοΐνη 
- Ετρετινάτη               
- Αροτινοειδή
- Ανταπαλένη
- Ετρετίνη

• Εκκαθάριση των  ελευθέρων ριζών
• Αντιοξειδωτική δράση
• Αύξηση πολλαπλασιασμού ινοβλαστών 
• Τροποποίηση κυτταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης
• Αύξηση σύνθεσης κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος
• Μείωση μεταλλοπρωτεϊνασών 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (I)
•  Οκτώ φυσικά μόρια (4 τοκοφερόλες και 4 τοκοτριενόλες) εκφρά-

ζουν την δράση της βιταμίνης Ε
•  Αποτελεί τον κυριότερο λιπόφιλο μη ενζυματικό εκκαθαριστή των 

ελευθέρων ριζών,
•  Προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες και καταστροφή
•  Εκκαθαρίζει τις ελεύθερες ρίζες, τερματίζει τις αλυσιδωτές αντι-

δράσεις και εξουδετερώνει τα μονήρη άτομα οξυγόνου.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (IΙ)
•  Αναστέλλει την αυτοοξείδωση διαφόρων ουσιών
•  Η τοκοφερόλη δρα σαν αντιοξειδωτικό όταν το φαινολικό υδρο-

ξύλιο του δακτυλίου της δεν είναι εστεροποιημένο. Το ελεύθερο 
υδροξύλιο της βιταμίνης οξειδώνεται σε κινόνη ή ημικινόνη εξου-
δετερώνοντας έτσι τις ελεύθερες ρίζες

•  Ημερήσιες ανάγκες: 8-10 IU
•  Πηγές: δημητριακά, σόγια, έλαια, καρύδια, πράσινα λαχανικά, 

σπανάκι, αυγά

Α-ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ
•  Μετατρέπεται στα κερατινοκύτταρα και στους ινοβλάστες σε διυ-

δροξυ-λιποΐκό οξύ που είναι ισχυρότατο αντιοξειδωτικο 
•  Εκκαθαρίζει τις ρίζες του μονήρους οξυγόνου, 

υδροξυλίου και υποχλωριώδους οξέος.

δροξυ-λιποΐκό οξύ που είναι ισχυρότατο αντιοξειδωτικο 
Εκκαθαρίζει τις ρίζες του μονήρους οξυγόνου, 
υδροξυλίου και υποχλωριώδους οξέος.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
•  Τερματίζει τις αλυσιδωτές αντιδράσεις των ελευθέρων ριζών 
•  Αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου
•  Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες του υπεροξειδίου υδροξυλί-

ου και του μονήρους οξυγόνου
•  Προστατεύει την βιταμίνη Ε από την οξείδωση
•  Μειώνει το ερύθημα από την υπεριώδη ακτινοβολία κατά 40 %
•  Ημερήσιες ανάγκες: 60 mg
•  Πηγές: εσπεριδοειδή, βατόμουρα, πράσινα λαχανικά, κουνουπί-

δι, πατάτες, πιπεριές

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10
•  Ο όρος συνένζυμο Q χρησιμοποιείται για το οξειδοαναγωγικό ζεύ-

γος υμπικινόλη/ουμπικινόνη 

•  Συντίθεται στο σώμα
•  Χρησιμοποιείται από τα κύτταρα στην κυτταρική αναπνευστική 

λειτουργία
•  Συγκεκριμένα χρησιμεύει σαν οξειδοαναγωγικός μεταφορέας στην 

αναπνευστική αλυσίδα, παίρνοντας μέρος στην μεταφορά πρω-
τονίων δια μέσου της μιτοχονδριακής μεμβράνης

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q (II)
•  Αντιδρά με τις ROS  προλαμβάνοντας άμεση κυτταρική βλάβη,
•  Ενισχύει την αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης Ε
•  Ημερήσιες ανάγκες:10 mg

Dimethyl aminoethanol (DMAE)
• Ισχυρό αντιοξειδωτικό 
•  Αναστελει την δράση της IL-2 

και IL-6
•  Έχει δράση σαν της 

ακετυλχολίνης με αποτέλεσμα 
ένα πιο σταθερό δέρμα

Yquem
• Ισχυρό αντιοξειδωτικό  
•  Ισχυρότερο αντιοξειδωτικό  

της βιταμίνης C και E

ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΑ

A-Υδροξυοξεα
• Γλυκολικό  οξύ
• Λακτικό οξύ
• Ταρταρικό οξύ
• Κιτρικό οξύ

B-Υδροξυοξέα
• Σαλικυλικό οξύ
• β–λιποϋδροξύ ( β-LHA)
Πολύ-υδροξυοξέα 
• Γλυκονικό οξύ
• Λακτοβιονικό οξύ
• Γαλακτόζη• Γαλακτόζη

•  Είναι χημικές ουσίες που ανήκουν στην τάξη των οξέων –αλκο-
ολών που έχουν στο μόριο τους τις λειτουργικές ομάδες καρβο-
ξύλιο (COOH ) & υδροξύλιο (ΟΗ)

•  Κάθε μια από αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι παρούσα μία η 
περισσότερες φορές

•  Η ομάδα αυτή των οξέων έχουν το COOH και το ΟΗ στο ίδιο 
άτομο άνθρακα το οποίο ονομάζεται α και γι’ αυτό ονομάζονται 
α-υδροξυοξέα 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Α-ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΩΝ

Στο επίπεδο της 
επιδερμίδας τα ΑΗΑ:
•  ρυθμίζουν την 

συνοχή μεταξύ των 
κερατινοκυττάρων

•  την ευκαμψία της 
κερατίνης στιβάδας

•  την ενυδάτωση
•  το πάχος της 

επιδερμίδας
•  την σύνθεση των 

γλυκοζαμινογλυκανών 
από τα κερατινοκύτταρα

240X335mm_20180216.pdf   1   2/16/18   1:24 PM
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Α-ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΩΝ
ΧΟΡΙΟ
• Αύξηση της σύνθεσης γλυκοζαμινογλυκανών από τους ινοβλάστες
• Διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου

•  Stern EC. Topical application of lactic acid in the treatment and 
prevention of certain disorders of the skin. The urologic and 
Cutaneous Review 1946;50:106-107

•  Van Scot EJ,Yu RJ. Control of keratinization with a-hydroxyacids 
and related compounds. Topical treatment of ichthyotic disorders. 
Arch Dermatol 1974;110:586-590

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ

Φλαβόνες
• Rutin (μήλα,μύρτιλο) 
• Quercetin (μήλα)
• Hesperidin (εσπεριδοειδή)
• Diosmin (εσπεριδοειδή)
• Σόγια
• sylmarin
Καροτινοειδή 
• Astaxanthin (τομάτες)
• Lutein (τομάτες)
• Lycopene (τομάτες)

Ξανθόνες
• Mangiferin 
• Mangostin 
Πολυφαινόλες
• Rosmarin
• Hypericin
• Ellagic acid
• Chlorogenic acid
• Oleupenin
• Curcumin
• Pycnogenol
• Terpenoids
• Procyandin

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ (II)

• Witch hazel
• Glycyrrhizin
• Ginseng
• Capsaicin
• Echinacea
• Garlic
• Saw palmetto
• St johns wort

• Pomegnanate
• Chamomile
• Lavender

CURCUMIN
•  Είναι ένα πολυφαινολικό αντιοξειδωτικό με αντιφλεγμονώδεις 

ιδιότητες
•  Αναστέλλει τη δράση της κολαγενάσης, ελαστάσης και υαλου-

ρονιδάσης
•  Αναστέλλει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και σταθεροποι-

εί τα ουδετερόφιλα
Αναστέλλει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και σταθεροποι
εί τα ουδετερόφιλα

ΜΕΤΑΛΛΑ
•  Ψευδάργυρος
•  Χαλκός 
•  Σελήνιο

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

•  Διατηρεί σταθερά τα κυτταρικά 
ενζυμικά συστήματα

•  Διατηρεί σταθερή την δομή της 
δισμουτάσης του υπεροξειδίου

•  Ημερήσιες ανάγκες: 12-15 mg
•  Πηγές: δημητριακά, ήπαρ,

θαλασσινά, σπόρος σιταριού, μαγιά, αυγά

ΣΕΛΗΝΙΟ

•  Δρα συνεργιστικά με την βιτα-
μίνη Ε

•  Σταθεροποιεί την δράση της δι-
σμουτάσης του υπεροξειδίου

•  Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη α-
νάγκη για σελήνιο. Σχεδόν όλο 
το σελήνιο του σώματος συγκεντρώνεται στους όρχεις και στο 
σπερματοδόχο πόρο και αρκετή ποσότητα χάνεται με το σπέρμα

•  Ημερήσιες ανάγκες: γυναίκες: 50 mcgr, άνδρες: 70 mcgr
•  Πηγές θαλασσινά, νεφροί, ήπαρ, σπόροι δημητριακών, τόνος, 

κρεμμύδια, τομάτες, λαχανικά

ΧΑΛΚΟΣ

•  Ο χαλκός είναι απαραίτητος για 
τη σωστή λειτουργία πολλών 
ένζυμων

•  Τοπικά εφαρμοζόμενος βελτιώ-
νει την τραχύτητα του δέρματος, 
αυξάνει την σύνθεση του κολ-

ERIVEDGE: Όταν το τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό BCC 

δεν είναι κατάλληλο για χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία1

με μια επιπλέον λύση στη θεραπευτική σας προσέγγιση

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

   Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη 
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά 
των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας 
e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ROCHE (Hellas) Α.Ε. 
Aλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική 
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159 
email: hellas.medinfo@roche.com 

Ελλάδα 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας) 
Κύπρος 800 92 668 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

H εταιρεία Roche Hellas ΑΕ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

Βιβλιογραφία: 1.  Erivedge ΠΧΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε  
στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο  
της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.  

Πληροφορίες ασφάλειας φαρμάκου 1

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ≥30% των ασθενών, 
ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (74,6%), η αλωπεκία (65,9%), η δυσγευσία (58,7%), το μειωμένο 
σωματικό βάρος (50,0%), η κόπωση (47,1%), η ναυτία (34,8%) και η διάρροια (33,3%). 

Αντενδείξεις 1

• 

 

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται 

 

με το πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge
• 

 

Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού
• 

 

Συγχορήγηση του βοτάνου St John (Hypericum perforatum)
• 

 

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα 

 

που αναφέρονται στα καψάκια του Erivedge

Erivedge σκληρά καψάκια 150 mg
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λαγόνου, και βελτιώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και της 
φωτογήρανσης

ΕΝΖΥΜΑ
Παπαΐνη 
-  Προέρχεται από το φυτό παπάγια 
-  Τοπικά εφαρμοζόμενο προάγει 

την επιδερμική απολέπιση και έ-
χει χρησιμοποιηθεί στην θερα-
πεία των υπερτροφικών ουλών

Ενζυμα επανόρθωσης του DNA
•  Μειώνουν την εμφάνιση καρκί-

νου του δέρματος αναστέλλο-
ντας τα διμερή της κυκλομπου-
τανης πυριμιδινης παραγόμενα 
απο την UV ακτινοβολία

•  Δεν απορροφώνται εφαρμοζό-
μενα τοπικά

ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•  Οι αυξητικοί παράγοντες είναι 

κυτταροκίνες και πρωτεΐνες που 
ρυθμίζουν τον κυτταρικό  
πολλαπλασιασμό μέσω  
ανταλλαγής μηνυμάτων και  
την επανόρθωση των ιστών 

•  Epidermal growth factor
•  Transforming growth factor
•  Platelet derived growth factor

•  Τοπικά εφαρμοζόμενοι οι ΑΠ  
•  Αυξάνουν την σύνθεση νέου 

κολλαγόνου 
•  Ενυδάτωση του δέρματος 
•  Αύξηση του πάχους 

της επιδερμίδας
•  Βελτίωση της τραχύτητας, 

δυσχρωμιών και ρυτίδων
•  Επιτάχυνση της επούλωσης 

των τραυμάτων

ΟΡΜΟΝΕΣ
Τοπικά οιστρογόνα
•  Βελτίωση της υφής του δέρμα-

τος, ρυτίδων, ελαστικότητα 
•  Αύξηση κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ
•  Έλλειψη μελετών όσον αφορά 

την αποτελεσματικότητα και το-
ξικότητα σε μακροχρόνια χρήση

Μελατονίνη

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ (I)
•  Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται από την επίφυση και 

ρυθμίζει κυρίως βιολογικές λειτουργίες όπως την ρύθμιση των εποχι-

ακών βιορυθμικών λειτουργιών, την αναπαραγωγή, την ρύθμιση του 
ημερήσιου ύπνου σε σχέση με την αντίληψη του φωτός, την γήρανση 
και την ρύθμιση ανοσοβιολογιών αντιδράσεων

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ (II)
•  Συγκέντρωση στο αίμα: ημέρα 10 pg/ml, νύκτα : 250 pg/ml
•  Βρίσκεται σε όλους τους οργανισμούς από τους μονοκύτταρους ως 

τον άνθρωπο
• Είναι ισχυρότατος αντιοξειδωτικός παράγοντας
•  Εξουδετερώνει την ρίζα του υδροξυλίου και μονήρους οξυγόνου

ΠΕΠΤΙΔΙΑ
Πεπτίδια μεταφοράς μηνυμάτων
•  Είναι αμινοξέα μικρών αλύσε-

ων που αυξάνουν την επικοι-
νωνία μεταξύ των κυττάρων

•  Διεγείρουν την παραγωγή των 
ινοβλαστών του δέρματος

•  Ρυθμίζουν την έκφραση 
της ελαστίνης

•  Προάγουν την χημειοταξια 
των ινοβλαστών

Πεπτίδια μεταφοράς 
•  Είναι πεπτίδια που έχουν την ικανότη-

τα να μεταφέρουν μέταλλα στο δέρμα 
•  Πεπτίδια αναστολής των νευροδι-

αβιβαστών
•  Έχουν δράση παρόμοια με του Botox 
•  Χαλαρώνουν τους μυς και μειώ-

νουν τις ρυτίδες
•  Όταν όμως εφαρμόζονται τοπικά δεν 

διεισδύουν ικανοποιητικά στο δέρμα

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
•  Οι πρωτεΐνες τοπικά εφαρμοζόμενες έχουν την ικανότητα να κατακρα-

τούν νερό βελτιώνοντας την εμφάνιση του γηρασμένου δέρματος αυξά-
νοντας την ενυδάτωση και βοηθώντας την επιδιόρθωση του φραγμού 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ όσον αφορά την εξωγενή γήρανση
•  Προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία όλο το χρόνο
•  Όχι τεχνητό μαύρισμα
•  Όχι κάπνισμα
•  Υγιεινή, ισορροπημένη δια-

τροφή

•  Όχι υπερβολικό αλκοόλ
•  Άσκηση
•  Υγιεινός καθαρισμός του δέρματος
•  Καθαρισμός του προσώπου δυο 

φορές ημερησίως
•  Εφαρμογή ενυδατικής κρέμας κάθε 

μέρα ID

Εκλογή του κ. Παναγιώτη Γ. Σταυρόπουλου 
ως Τακτικού Καθηγητή (Καθηγητής Α' Βαθμίδας)
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος εξελέγη πρόσφατα Τακτικός 
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στον κ. Σταυρόπουλο, με τη μεγάλη του επιστημονική εμπειρία και τη σημαντική του παρουσία 
στο χώρο της Δερματολογίας, ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη στη συνέχεια 
του επιστημονικού του έργου. IASIS PHARMA HELLAS ABEE

BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ | PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: 
Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής
Τηλ.: 210 2311031, Fax: 210 2315889, e-mail: iasis@iasispharma.gr
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Πριν τη συνταγογράφηση, 
συμβουλευθείτε την Περίληψη 
Χαρακτηριστ ικών του Προϊόντος*M
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Πρωτοποριακός Ανοσοτροποποιητής για τη Θεραπεία:

Καρκινώματος Επιφανειακών Βασικών Κυττάρων
Κονδυλωμάτων  &  Ακτινικής Κεράτωσης

Tροποποιητής
ζωής

...και ο χρόνος μετράει
υπέρ του ασθενή
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ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΕΙΝΑΙ
• Φωτογήρανση 

- Βάθος ρυτίδων
- Χαλάρωση
- Προκαρκινική βλάβη
- Ατροφία 
- Μελάχρωση (καφέ κηλίδες)
-  Καταστροφη ελαστικού ιστού(μείωση κολ-

λαγόνου, ελαστίνης)
-  ξηρότητα (μείωση της υγρασίας του δέρ-

ματος)
• Αύξηση ηλικίας

- Λεπτές ρυτίδες
- Χαλάρωση
- Εμφάνιση νεοπλασματικών βλαβών

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 
ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ουσίες Φυτικής 
προέλευσης Προέλευση

Ανθοκυανίνες: κυανι-
δίνη, δελφινιδίνη, πε-

λαγονιδρίνη κλπ.

Εκχύλισμα ροδιού, 
μύρτυλου, κορινθιακής 

σταφίδας κλπ.

Προκυανιδίνες
Εκχύλισμα σπόρων 

σταφυλιού

Ρεσβερατρόλη
Εκχύλισμα σπόρων 

σταφυλιού

Πυκνογενόλη Εκχύλισμα πεύκου

Καροτενοειδή: 
λυκοπένιο, λουτεΐνη, 

ζεαξανθίνη, 
ασταξανθίνη κλπ.

Εκχύλισμα τομάτας,
καρότου κλπ

Κατεχίνες: EGCG Πράσινο τσάι κλπ.

Ολεοπαΐνη Ελαιόλαδο

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ουσίες Ζωϊκής 
προέλευσης Προέλευση

Πεπτίδια: pro-hyp
Κολλαγόνο από 
μοσχάρι, χοιρινό, ψάρι

Χονδροϊτίνη Καρχαρίας

Ουσίες Ζωϊκής & 
φυτικής προέλευσης Προέλευση mg/100gr

Συνένζυμο Q10 Σόγια 9,2

» Σαρδέλα 6,4

» Σκουμπρί 4,3

» Μοσχάρι 3,1

» Δημητριακά 2,8

» Κοτόπουλο 2,1

» ξηροί καρποί 1,7

Q10 IN AGING

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΡΟΔΙΟΥ – 
ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ (Clin. Cosm. Investig. 
Dermatol. 2012:5:159-165)
• Άτομα: 25 με λήθη κάψουλας εκχυλισμά-
των (πλούσια σε πολυφαινόλες, ανθοκυανί-

νες, προανθοκυανιδίνες για 60 ημέρες και 25 
με λήθη placebo (μάρτυρες)
•  Για την μέτρηση υγρασίας χρησιμοποιήθηκε 

το corneometer cm825
•  Για την μέτρηση της ελαστικότητας χρησιμο-

ποιήθηκε το cutometer mpa580
•  Για την μέτρηση της μελανίνης χρησιμοποιήθη-

κε το spectrophometer–colorimeter cm700d

ΩΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ PFE  
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΜΗΧ.∆ΡΑΣΗΣΤΟΠΙΚΗΣΥΣΤΗΜ.ΕΝ∆ΕΙΞΗ
ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ + +
ΕΚΡ.ΥΑΛΟΥΡ. + + PS      MAPK 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ +
ΕΡΥΘΗΜΑ +

Α: ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

B: EΛAΣTIKOTHTA B: ΒΑΘΟΣ 
ΡΥΤΙ∆ΩΝ

Α: ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ 
∆ΕΡΜΑΤΟΣ

ΜΜ

AΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  
ΚΑΦΕ ΚΥΛΙΔΩΝ

Δ ΡΑ Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Ο Υ Σ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο φ Ι Μ Ω Ν

στην αντιγήρανση 
ΞΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ph.D

Βιοχημικός, Νοσ. «Α. Συγγρός»

Μια δραστική ουσία για να χρησιμοποιηθεί για αντιγηραντική δράση 
πρέπει να έχει τις εξής προϋποθέσεις:  

• Να είναι διαλυτό στο περιβάλλον του στομάχου
• Διατήρηση της δραστικής ουσίας στο περιβάλλον πέψεως στο στομάχι

• Ικανότητα της δραστικής ουσίας να εισαχθεί στην κυκλοφορία του αίματος
• Ανίχνευση της δραστικής ουσίας στο δέρμα 

• Να υπάρχει μελέτη αποτελεσματικότητας της δραστικής ουσίας έναντι των παραμέτρων 
που σχετίζονται με την γήρανση της επιδερμίδας
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

ΔΡΑΣΗ ΔΙΠΕΠΤΙΔΙΟΥ PRO-HYP
•  Διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλα-

στών
•  Διεγείρει τη σύνθεση του υαλουρονικού οξέ-

ος στους ινοβλάστες και στα κύτταρα των 
αρθρώσεων

•  Διεγείρει τη σύνθεση του υαλουρονικού οξέ-
ος στους στα κύτταρα των αρθρώσεων προ-
στατεύοντας τους χόνδρους

•  Βοηθάει στη σύνθεση του κολλαγόνου

VISCODERM IN PHOTOAGING

Λήψη : 1x2 ημερησίως

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δραστική ουσία/
συγκέντρωση

Ηλικία ατόμων 
μελέτης

Διάρκεια μελέτης 
σε εβδομάδες /

έτος μελέτης

Αύξηση 
ελαστικότητας

Αύξηση 
υγρασίας 

Αύξηση σύνθεσης 
κολλαγόνου 

δέρματος

Μείωση 
λεπτών 
ρυτίδων

EGCG 3/2015

Πυκνογενόλη
3x25 mg

55-68 6/2012 8%

Λυκοπένιο 16mg
Πάστα ντομάτας

21-47 12/2012 Μείωση της κολλα-
γενάσης

Ασταξανθίνη 35-65 8/2015

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δραστική ουσία/συγκέντρωση
Ηλικία ατό-

μων μελέτης
Διάρκεια μελέτης σε 

εβδομάδες / έτος μελέτης
Αύξηση 

ελαστικότητας
Αύξηση υγρασίας 

Αύξηση σύνθεσης 
κολλαγόνου δέρματος

Μείωση λεπτών ρυτίδων

Κολ/γόνο κοτόπουλο 1gr + 
χονδροιτίνη 100mg

6/2012
76% 6,3% 13,2% 

Κολ/γόνο 3gr Ασταξανθίνη 2mg 44 12/2014

VISCODERM 30 2/2014
Αύξηση της ελαστάσης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 

Τύπος/συγκέντρωση
Ηλικία ατό-

μων μελέτης
Διάρκεια μελέτης σε 

εβδομάδες / έτος μελέτης

Αύξηση 
ελαστικότη-

τας

Αύξηση 
υγρασίας 

Βελτίωση 
επιδερμίδας

Χοιρινό 5 gr 40-54 3/2009 40%

Χοιρινό 10 gr 40-54 3/2009 60%

Χοιρινό 5 gr 40-54 7/2009 80%

Χοιρινό 10 gr 40-54 7/2009 80%

Ψάρι 5 gr >30 4/2006 28%

Ψάρι 10 gr >30 4/2006 28%

Ψάρι 10 gr 35-55 8/2008 19% 28%

Μείωση του βάθους των ρυτίδων μέχρι 23%, 2008

ID
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
ΨΥΧΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
• Psychophysiologic disorders

-  Δερματολογικές παθήσεις που υφίστανται 
έξαρση από ψυχολογικούς παράγοντες, 
όπως το συναισθηματικό stress (ψωρία-
ση, ατοπικό έκζεμα, δυσιδρωσία, ακμή)

• Primary psychiatric disorders
-  Νευρωσικές εκδορές, τριχοτιλλομανία κλπ

• Secondary psychiatric disorders
-  Κατάθλιψη κλπ ως αποτέλεσμα δερματι-

κών νόσων (λεύκη, ψωρίαση)
• Άλλα

-  Κλινικές καταστάσεις που ψυχοτρόπα φάρ-
μακα (αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά) είναι 
πιό αποτελεσματικά από κλασσικά δερμα-
τολογικά φάρμακα (αντιισταμινικά)

Lee CS, Kooo J. Psychopharmacologic therapies 
in Dermatology: an update. Dermatologic Clinics 

2005: 23(4): 735-44

FITZPATRICK
• Primary psychiatric disorders

-  Μονοσυμπτωματική υποχονδριακή ψύχω-
ση (Delusional Parasitosis)

-  Δυσμορφοφοβία (Body Dysmorphic 
Disorder)

•  Προκλητές Δερματοπάθειες (Factitious 
Disorders)
- Τριχοτιλλομανία
- Dermatitis Artefacta

- Nευρωσικές εκδορές
-  Atypical Chronic Pain Syndrome (δυσαι-

σθησίες)
- Ψυχογενής κνησμός

Misery L et al. Functional itch disorder or 
psychogenic pruritus: suggested diagnosis criteria 
from the French psychodermatology group. Acta 

Derm Venereol 2007; 87:341-4
•  Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι κινητι-

κές και αισθητικές περιοχές του εγκεφάλου, 
αλλά και συναισθηματικά κέντρα είναι ενερ-
γοποιημένα επί κνησμού

Paus R et al. Frontiers in pruritus research: 
scratching the brain for more effective itch 
therapy. J Clin Invest 2006; 116: 1174-85

• “it’s the brain than itches, not the skin”

Scheinfeld NS. Neurotic excoriations. emedicine 
2008; www.emedicine.medscape.com/

article/1122042-print
•  Nευρωσικές εκδορές: οι ασθενείς τις προκα-

λούν συνειδητά (εν γνώσει τους) – σε αντίθε-
ση με την dermatitis artefacta. Μπορεί να εί-
ναι δευτεροπαθείς (επί παρασιτικής κνήφης, 
θυλακίτιδας κλπ) ή (συνήθως) πρωτοπαθείς

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
-  Αντικαταθλιπτικά: Doxepin (Sinequan), 

Paroxetine (Seroxat), Buspirone (Bespar) 
-  Αγχολυτικά, κατασταλτικά κλπ ψυχοτρό-

πα φάρμακα: Gabapentin (Neurontin), 
Olanzapine (Zyprexa), κλπ

-  Τοπικά κορτικοστεροειδή

-  Αντιβιοτικά (τοπικά ή συστηματικά)
-  Παραπομπή σε ψυχίατρο/ψυχολόγο  

Κοο JY. Dermatitis Artefacta. emedicine 2009; 
www.emedicine.medscape.com/article/1121933-

print
•  Dermatitis Artefacta: σκόπιμη και συνειδητή 

πρόκληση δερματικών βλαβών, για να ικα-
νοποιηθεί μια μη συνειδητή ψυχολογική ή 
συναισθηματική ανάγκη – συχνά οι ασθενείς 
αρνούνται ότι ευθύνονται για τη δημιουργία 
τους (καταναγκαστική διαταραχή)

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
-  Αντικαταθλιπτικά (SSRI κλπ): 6-12 μήνες
-  Τοπικά κορτικοστεροειδή
-  Αντιβιοτικά (τοπικά ή συστηματικά)
-  Παραπομπή σε ψυχίατρο/ψυχολόγο

Ηοgan DJ, Mason SH. Lichen Simplex Chronicus. 
emedicine 2009; www.emedicine.medscape.com/

article/1123423-print
•  Lichen Simplex: δευτεροπαθής αλλοίωση, 

παραγόμενη από επαναλαμβανόμενο ξεσμό 
(ή τριβή), με ή χωρίς υποκείμενη παθολογία

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
-  Τοπικά κορτικοστεροειδή - τοπικά αντι-

κνησμώδη
-  Αγχολυτικά-κατασταλτικά-αντικαταθλιπτικά: 

Hydoxyzine (Atarax), diphenydramine 
(Benadry l ) ,  Doxep in  (S inequan) , 
Clonazepam (Rivotril): αποτελεσματικό-
τητα 60-70%

-  Επίδεση
-  Capsaicin (Gelcen, Salonpas)
-  Bottox 
-  Παραπομπή σε ψυχίατρο/ψυχολόγο

•  Αντικαταθλιπτικά
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI:
-  Fluoxetine (Prozac)
Paroxetine (Seroxat)
Sertraline (Zoloft)
Citalopram (Seropram)

•  Tρικυκλικά (αναστ.επαναπρόσληψης σερο-
τονίνης ή/και νοραδρεναλίνης)
-  Doxepin (Sinequan)
-  Amitryptiline (Anafranil)

• Άλλα αντικαταθλιπτικά
-  Venlafaxine (Effexor) (αναστ.επαν. σερο-

τονίνης και νοραδρεναλίνης)
-  Βuspirone (Bespar) (αναστ.επαναπρόσλη-

ψης ντοπαμίνης)
• Aντιψυχωσικά

Ψυχο - Δερματολογικές 
Διαταραχές

παπαριζοσ βασιλειοσ
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής εσΥ, Νοσ. «α. συγγρός»



-  Pimozide (Pirium)
-  Risperidone (Risperdal)
-  Olanzapine (Zyprexa)
-  Quetiapine (Seroquel)

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΨΥΧΟ-
ΔΕΡΜΑΤΟπΑθΕΙΩΝ:
• Ύπνωση
•  Βελονισμός
•  Κυκλοσπορίνη (οζώδης κνήφη)
•  Αναστολείς καλσινευρίνης (νευροδερματίτις)
•  Monochromatic excimer light (308nm) (οζώ-

δης κνήφη)
•  Θαλιδομίδη (οζώδης κνήφη, νευροδερματίτις)
•  Νaltrexone (κνησμός)
•  Καλσιποτριόλη (οζώδης κνήφη)
•  Κινέζικα βότανα (Yang’s cotton moxibustion) 

(νευροδερματίτις)
•  Ρωσικά βότανα (Catomas, Biotrit) (νευρο-

δερματίτις)
•  Τοπικό διάλυμα ασπιρίνης σε dichloromethane
•  Διαλογισμός (νευροδερματίτις, τριχοτιλλο-

μανία)
•  Μουσικοθεραπεία (νευροδερματίτις

Pfab F, Ηuss-Marp J, Gatti A, Fuqin J, Athanasiadis 
GI et al. Influence of acupuncture on type I 

hypersensitivity itch and the wheal and flare 
response in adults with atopic eczema – a blinded, 

randomized, placebo controlled, crossover trial. 
Allergy [epub ahead of print]

•  Εφαρμογή τοπικού αλλεργιογόνου (γύρη, 
ακάρεα) σε 30 ασθενείς με ατοπική δερμα-
τίτιδα, πριν και μετά από βελονισμό σε ση-
μεία της παραδοσιακής κινεζικής τεχνικής 
(κανονικός βελονισμός), σε άσχετα σημεία 
(placebo βελονισμός) και χωρίς παρέμβα-
ση (3 συνεδρίες)

•  Αξιολόγηση: μέτρηση πομφού με Laser 
Doppler και συμπλήρωση ερωτηματο-
λόγιου για τον κνησμό (Eppendorf Itch 
Questionnaire)

•  Όλες οι μετρήσεις: ο κανονικός βελονισμός 
καλύτερος από τον placebo και από το τίποτε

Department of Dermatology and Allergy-Univ.
Munich

Engin B, Tufekci O, Yazici A, Osdemir M. 
The effect of transcutaneous elecrical nerve 

stimulation in the treatment of lichen simplex: 
a prospective study. Clin Exper Dermatol 2009; 

34(3): 324-8
•  Δείγμα: 22 ασθενείς με νευροδερματίτιδα 

που δεν απάντησαν σε τοπικά κορτικοειδή.
• Αξιολόγηση: Visual Analogue Scale (VAS)
•  Aποτελέσματα: σε 18/22 ασθενείς (80%) μει-

ώθηκε ο κνησμός >50%. Η ανοχή της θερα-
πείας ήταν πολύ καλή

• Διάρκεια θεραπείας: 4 εβδομάδες.....
Deparment of Dermatology. Seluck University, 

Konya, Turkey

Kelekci HK, Ungu HG, Yilmaz B, Ozdemir O, Sut 
N, Kelekci S. Pimecrolimus 1% cream for pruritus 

in postmenopausal diabetic women with vulvar 
lichen simplex chronicus: a prospective non-

controlled case series. J Dermatol Treat 2008; 
19(5): 274-8

•  Δείγμα: 12 μετεμμηνοπαυσιακές διαβητικές 
γυναίκες με νευροδερματίτιδα αιδοίου

•  Τοπική χρήση pimecrolimus δύο φορές την 
ημέρα επί 3 μήνες.

•  Αξιολόγηση: Visual Analogue Scale – μετά 
4 εβδομάδες και μετά 3 μήνες

•  Αποτελέσματα: στις 4 εβδομάδες σημαντι-
κή μείωση κνησμού, στους 3 μήνες πλήρης 
ίαση σε 10/12 άτομα (83,3%)
Deparment of Dermatology. Numune education 

and research hospital, Αdana, Turkey

Golstein AT, Parneix-Spake A, McCormick CL, 
Burrows LJ. Pimecrolimus 1% cream for treatment 

of vulvar lichen simplex chronicus: an open-label, 
preliminary trial. Gynecol Obstet Invest 2007; 

64(4): 180-6 
•  Δείγμα: 12 γυναίκες 25-53 ετών με νευρο-

δερματίτιδα αιδοίου
•  Τοπική χρήση pimecrolimus δύο φορές την 

ημέρα επί 12 εβδομάδες
•  Αξιολόγηση: Visual Analogue Scale – ανά 

4 εβδομάδες
•  Αποτελέσματα: σημαντική βελτίωση σε όλες 

τις ασθενείς-πλήρης ύφεση κνησμού στις 4 
εβδομάδες σε 7/12

Department of Gynecology and Obstetrics, Johns 
Hopkins Medicine

Gazerani P, Pedersen NS, Drewes AM, Arendt-
Nielsen L. Botulinum toxin type A reduces 

histamine-induced itch and vasomotor responses 
in human skin. British J Dermatol 2009; 

161(4):737-45 

•  Δείγμα: 14 υγιείς άρρενες
•  Μέθοδος: έγχυση Botox (5U) σε ένα αντι-

βράχιο – φυσ.ορού στο άλλο: prick tests 
με ισταμίνη πρίν την έγχυση, και 1,3 και 7 
ημέρες μετά 

•  Αξιολογήθηκαν: ένταση κνησμού (ερωτημα-
τολόγιο), διάρκεια κνησμού, έκταση ορατής 
φλεγμονής, αιματική ροή (laser doppler) και 
τοπική θερμοκρασία (θερμογραφική απει-
κόνιση)

•  Αποτέλεσμα: σημαντική βελτίωση σε όλες 
τις παραμέτρους

Top-ten του medscape για το 2009

EADV Training Course on Psychodermatology
15-18 July 2010, Brussels, Belgium ID
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Eίναι το καλύτερο και µε διαφορά
Ζητήστε µια επίδειξη για σύγκριση µε άλλα µηχανήµατα
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Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές  µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.  
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Οι κύριες αιτίες δημιουργίας ατροφικών ου-
λών είναι:
• Μεταφλεγμονώδεις ουλές (από ακμή κυ-
ρίως κυστική και αποτελούν >90% των πε-
ριστατικών, από δισκοειδή ερυθηματώδη 
λύκο, από λοιμώξεις κυρίως ανεμευλογιά)
• Μετατραυματικές ουλές (μετά από έγκαυ-
μα, ή τομή ή τραύμα)

Ιδιαίτερη προδιάθεση για δημιουργία ατρο-
φικών ουλών έχουν ορισμένα κληρονο-
μικά προδιατιθεμένα άτομα και σε σπά-

νιες περιπτώσεις επι υπάρξεως «ουλοποιη-
τικής» αυτοάνοσου παθήσεως (πχ. σύνδο-
μο Enhler Danlos, ανετοδερμία κλπ). Η αντι-
μετώπιση των ατροφικών ουλών είναι από 
δεκαετιών μια σοβαρή θεραπευτική πρό-
κληση στο πεδίο της δερματολογίας. Ως εκ 
τούτου, υπάρχουν εκατοντάδες αναφορών 
που κυρίως όμως είναι περιπτωσιολογικές.

Αξιόπιστες λίγο πολύ retrospective ανα-
λύσεις δεν έχουν παρελθόν πέραν της δε-
καετίας (βασιζόμενες κυρίως σε μεθόδους 
Cochrane ή EMBASE ή CINHL). Έτσι οι Jacob 
2001, Goodman G 2003, αλλά και ο Sadick 
NS 2009, αν και καταλήγουν σε κάποιες θε-
ραπευτικές προτάσεις κρατούν την επιφύλα-
ξη της επίκρισής τους, λόγω του πλήθους 
των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και α-
ναφέρονται. Ενδεικτικό της έως τώρα αδυ-
ναμίας κατάδειξης αποτελεσματικότητας των 
διαφόρων μεθόδων είναι ότι από τις έως τώ-
ρα υπάρχουσες εκατοντάδες αναδρομικές α-
ναλύσεις οι Patel et al, επιλέγουν αρχικά 45 
που να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ορ-
θής ανάλυσης (SAGE, 2014). Από αυτές ως 
υψηλής ανάλυσης προκρίνονται μόλις 3, ε-
νώ μέτριας ανάλυσης 4 και χαμηλής ανά-
λυσης οι υπόλοιπες 38.

Ανασκοπώντας λοιπόν τα παραπάνω και 
προσπαθώντας να επιλέξουμε τις πλέον δό-
κιμες μεθόδους αντιμετώπισης οφείλουμε 
να αναφέρουμε αρχικά την παθογένεια της 
δημιουργίας:
• Σταδιακή μείωση ερυθήματος
•  Ακολουθεί λιποατροφία επιδεινούσα την 

εικόνα

•  Σχηματίζεται ουλή (3 τύποι: box-rolling-
icepick)
Η ιστοπαθολογική εικόνα είναι φυσικά αλ-

ληλένδετη με την κλινική αντίστοιχη κατα-
δεικνείουσα λέπτυνση (ως εξαφανίσεως της 
επιδερμίδας, μειωμένη «στήριξη» άρα μειω-
μένο κολλαγόνο-ελαστίνη–υποδόριο λίπος) 
και το πλέον χαρακτηριστικό την «καθήλω-
ση» της ουλής στις βαθύτερες δομές μέσω 
«αγκυρών» τροποποιημένου κολλαγόνου.

Η θεραπεία είναι απαραίτητη μόνο όταν 
ζητηθεί. Επιζητούμενη, όμως, θεραπεία να 
σημειωθεί ότι συνοδεύει σημαντική ψυχολο-
γική επιβάρυνση για την καθημερινή εικόνα 
ή και τον αυτοσεβασμό, που ενίοτε φτάνει 
μέχρι και τον αυτοκτονικό ιδεασμό (Cotteril 
JA 1997, Loney T 2008). Στον πίνακα 1 που 
ακολουθεί υπάρχει μια αδρή καταγραφή 

του τι υπάρχει θεραπευτικά διαθέσιμο τώ-
ρα. Στον πίνακα 2 οι μέθοδοι αυτοί κατα-
γράφονται σε σύγκριση με τον τύπο δέρμα-
τος που βρίσκεται υπό θεραπεία.

Όσον αφορά τα peelings φαίνεται ότι το 
πλέον αποτελεσματικό είναι με φαινόλη, α-
παιτεί όμως πολύ μεγάλη εμπειρία εφαρμο-
γής, αφού εμπεριέχει την πιθανότητα σημα-
ντικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Πολύ κα-
λά αποτελέσματα φαίνεται πως επίσης επι-
φέρουν τα peelings ρεσορκινόλης, σαλικυ-
λικού οξέως, TCA (από 35%-50%), γλυκο-
λικού οξέως (5%-70%), τα παραπάνω πολ-
λές φορές σε συνδιασμό με fractional laser.

Η αποτελεσματικότερη θεραπεία βέβαια, 
παραμένει η βαθειά απόξεση (deep ablation/
dermabrassion) με  laser CO

2 ή E.Yag. Ό-
μως οι σοβαρές ανεπιθύμητες δράσεις που 

Aτροφικές 
ουλές 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ιωαΝΝησ ΚατσαΝτωΝησ 
Διευθυντής Δερματολογικού τμήματος, τζάνειο Νοσοκομείο πειραιά

16η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
Έρευνα, Εμπειρία, 

Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ
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ενδεχομένως προκύπτουν, την κατατάσσουν 
ως μέθοδο κατάλληλη μόνο για «απελπι-
στικές περιπτώσεις»  δυσμορφίας εξ’ουλών. 
Το ίδιο κατά μείζονα λόγο ισχύει και για το 
«μηχανικό» dermabrassion με περιστρεφό-
μενη κεφαλή (διαμάντι) (εικόνες 1,2,3). Αντί-
θετα τα ήπια (non ablative) laser και κυρίως 
τα ευρέως παλμού (Nd:Yag), αν και αργής 
δράσεως, εφόσον ο ιατρός και ο ασθενής ε-
πιμείνουν επί μεγάλο διάστημα (10-15 μη-
νιαίες ή διμηνιαίες συνεδρίες) μπορεί να ε-
πιφέρουν ορατή βελτίωση ιδίως στις «ελα-
φρότερες» περιπτώσεις. Το πλεονέκτημα βέ-
βαια είναι οι ήπιες, ελάχιστες και συνήθως 
μηδαμινές, ανεπιθύμητες δράσεις.

Μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας δε-
καετίας πλέον είναι τα fractional lasers ό-

που η επίδραση της ακτινοβολίας «κλα-
σματοποιείται» σε μικρές παράλληλες α-
κτίνες, αφήνοντας έτσι υγιή ιστό μεταξύ αυ-
τών, που θα χρησιμεύσει ως «γέφυρα ανα-
γέννησης» (Geronynous RG 2006, Rivera 
AE 2008). Η σύγκριση φαίνεται να καταδει-
κνείει ότι 3 διαδοχικές συνεδρίες (ανα μή-
να) fractional laser επιφέρουν το ίδιο απο-
τέλεσμα όπως μια συνεδρία deep ablative 
laser, με το μεγάλο πλεονέκτημα όμως των 
ηπιότερων ανεπιθύμητων δράσεων (You HJ 
2016, Duplechain JK 2013).

Χρήσιμη μπορεί να είναι και η προεργασία 
δια υποσκαφής της ουλής με βελόνα 18G ή 
με το τέμνον χείλος νυστεριού (Νο 15), ώστε 
να αποκολληθεί από τις υποκείμενες ιστικές 
δομές. Δημιουργείται αιμάτωμα βέβαια που 

εμποδίζει την επόμενη θεραπευτική μέθοδο 
–όποια και αν είναι αυτή– που θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί μετά παρέλευση 4-7 ημερών.

Μια θεραπευτική καινοτομία που σταδια-
κά κερδίζει έδαφος είναι η χρήση βλαστο-
κυττάρων εκ του λιπώδους ιστού της κοι-
λιάς του ασθενούς (ADSCs), σε συνδυασμό 
μάλλον με fractional laser (Zhoo BR 2016).

Μέθοδος που βρίσκεται σε στάδιο έρευνας 
είναι και η μέσω ηλεκτρονίων Ν2 (Plasma 
skin resurfacing – PLEXR), αλλά και εκεί η 
δημιουργία ουλής αν και σπάνια δεν μπορεί 
να αποκλεισθεί (Gonzales MJ 2008).

Οι ραδιοσυχνότητες (Rongsaard N 2014) 
και η PRP (Gawdat HI 2014) αρχίζουν και 
χρησιμοποιούνται μόνες ή σε συνδυασμό με 
άλλες μεθόδους με ελπιδοφόρα προοπτική.

Τα εμφυτεύματα κυρίως υαλουρονικού ο-
ξεως (Η.Α) έχουν αξιόπιστο αποτέλεσμα μό-
νο στις «ρηχές» ουλές. Κατά την υποκειμε-
νική άποψη του γράφοντως, εάν η ουλή με-
τά το «τέντωμα» του δέρματος δεν εξαφανί-
ζεται (άρα δεν είναι ιδιαιτέρως ρηχή), το εμ-
φύτευμα πολύ μικρή βελτίωση θα επιφέρει. 
Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, τα «μα-
λακά», χαμηλής γλοιότητας εμφυτεύματα, 
είναι προτιμότερα από τα ισχυρά υψηλής δι-
ασταυρώσεως, για να αποφευχθεί τόσο το 
ενδεχόμενο φαινομένου «tyndall» όσο και 
το ενδεχόμενο «σκληρύνσεως» του πυκνού 
Η.Α. από προστιθέμενες δράσεις laser κ.α. 
Πάντα σύμφωνα με την εμπειρία του συγ-
γραφέως, η ένεση του υλικού οφείλει να 
είναι επιφανειακή και ελάχιστης ποσότητας. 
Πιθανότατα θα χρειαστούν 2 ή 3 συνεδρίες 
εγχύσεων υλικού μέχρι να επιτευχθεί η επι-
θυμητή εικόνα. Μπορεί, νομίζω κανείς, να 
προβλέψει το αποτέλεσμα εγχύοντας αδια-
σταύρωτο ταχείας απορρόφησης  Η.Α. ή α-
κόμα και φυσιολογικό ορό κάτω από την ου-
λή. Η εικόνα που προκύπτει αμέσως μετά, 
αποτελεί κατά τεκμήριο οδηγό για το τελι-
κό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Προσοχή δεν 
πρέπει να γίνει υπερδιόρθωση δεδομένου 
ότι η διάρκεια παραμονής του επιφανειακά 
ενεθέντος -«μαλακού» υλικού- αναμένεται ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΥΛΗΣ

ΕΙΚΟΝΑ 1,2,3. ΜΗΧΑΝΙΚΟ DERMABRASSION ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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να είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής που χαρα-
κτηρίζει το ίδιο υλικό όταν ενίεται για ρυτί-
δες. Η υποσκαφή και η έγχυση  Η.Α. για τις 
επιφανειακές πάντα ατροφικές ουλές, μπο-
ρούν να συνδιασθούν με (1540nm προτιμη-
τέο) fractional laser ή και με  1mm-1.5mm-
2mm. roller (εικόνες 4, 5, 6, 7).
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ΟΡΙΣΜΟΣ
•  Τα χημικά peeling είναι μια μέθοδος τα-

χείας απολέπισης του δέρματος μέσω ε-
φαρμογής μιας καυστικής χημικής ουσίας 
(ελεγχόμενο χημικό έγκαυμα)

•  Πρόκειται για ιατρική πράξη με ενδείξεις 
φωτογήρανση και ακτινικές βλάβες, δυ-
σχρωμίες, ακμή και ουλές ακμής, ξανθε-
λάσματα, ραβδώσεις

•  Πρέπει να θεωρείται ως ένα στάδιο θερα-
πείας που περιλαμβάνει την προετοιμα-
σία του δέρματος, την αποκατάσταση του 

(μετά την «ελεγχόμενη βλάβη»), την δια-
τήρηση του αποτελέσματος

ΙΣΤΟΡΙΑ

•  Περιγράφηκε από τον Unna (1882)
• Δημοσιεύσεις: 

-  Roberts 1926, Monash 1945,  Ayres 
1960, Resnik, Lewis, Cohen 1976, 
Stegman 1982 (ιστολογία)

-  Brody και Hailey 1986 (neige carbonique-
TCA), Monheit 1986 (Jessner-TCA) Larry 
Moy (AHAs) 1990

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Καυστικοί 
Παράγοντες)

•  α- υδροξυοξέα (Γλυκολικό, λακτικό, κιτρι-
κό,μαλικό, ταρταρικό)

• α- κετο-οξέα (Πυρουβικό)
- Jessner’s  σαλικυλικό οξύ
  λακτικό οξύ
  ρεσορκινόλη
- TCA
Νεότεροι παράγοντες: Ασκορβικό, αζελαϊ-
κό, φυτικό, φερουλικό, κογχικό, μανδελικό

Καμία σύγκρουση συμφερόντων

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

EIKONA 4,5,6,7. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ, ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ 
FRACTIONAL LASER 

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ
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ΤΕΛΙΚΟΣ θΕΡΑπΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ PEELING (Ιστολογικά)
•  λεπτή, ομοιογενής κερατίνη στιβάδα
•  Παχύτερη ακανθωτή στιβάδα, χωρίς ατυ-

πία, με ομοιόμορφη κατανομή μελανίνης
•  Αυξημένη εναπόθεση νέου κολλαγόνου 

και γλυκοζαμινογλυκανών στο χόριο
•  Περισσότερες ελαστικές ίνες στο χόριο

ΙΣΤΟΡΙΑ

•  Περιγράφηκε από τον Unna (1882)
• Δημοσιεύσεις: 

-  Roberts 1926, Monash 1945,  Ayres 
1960, Resnik, Lewis, Cohen 1976, 
Stegman 1982 (ιστολογία)

-  Brody και Hailey 1986 (neige carbonique-
TCA), Monheit 1986 (Jessner-TCA) Larry 
Moy (AHAs) 1990

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

πΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (Ι)

•  Έχει σκοπό να:
- Διευκολύνει την επούλωση
- Διευκολύνει την ομοιόμορφη διείσδυση
-  Μειώνει τον κίνδυνο μεταφλεγμονώδους 

υπέρχρωσης
-  Βοηθά (ποικιλοτρόπως) και την διαδι-

κασία συντήρησης του αποτελέσματος

πΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΙΙ)

•  Ρετινοειδή
• ΑΗΑs
• Ασκορβικό οξύ
• Κογχικό οξύ
• Υδροκινόνη
• Αντιηλιακά
• Αποφυγή αποτρίχωσης
• Πρόληψη HSV λοίμωξης

-  24 ώρες πριν αποφυγή make up, ενυ-
δατικής κρέμας, προϊόντων περιποίησης 
τριχωτού κεφαλής, φάρμακα;

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑθΟΥΣ  
ΤΩΝ PEELING (I) (M.G Rubin)

•  Πολύ επιφανειακό (απολέπιση)
- Κεράτινη στιβάδα (έως ακανθωτή)

• Επιφανειακό (επιδερμιδικό)
-  Νέκρωση μέρους ή όλης της επιδερμίδας

• Μεσαίο (θηλώδες χόριο)
-  Νέκρωση επιδερμίδας και όλου ή μέ-

ρους του θηλώδους χορίου
• Βαθύ (δικτυωτό χόριο)

-  Η νέκρωση φτάνει ως τη δικτυωτή στι-
βάδα του χορίου

Manual of chemical peels, superficial 
and medium depth, Lippincott 1993.

ΕπΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ PEELING

• 1 εβδομάδα (πολύ επιφανειακά)

• 2-3-6 εβδομάδες (επιφανειακά)
•  3-6 μήνες (μεσαίου βάθους, θηλώδες 

χόριο)

πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ πΟΥ ΚΑθΟΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΒΑθΟΣ ΤΟΥ PEELING

• Η χημική-καυστική ουσία
• Η συγκέντρωσή της
•  Ο αριθμός των στρωμάτων που εφαρ-

μόζεται
• Η τεχνική εφαρμογής
•  Ο καθαρισμός και η απολίπανση του δέρ-

ματος
• Η προετοιμασία του δέρματος
• Ο τύπος του δέρματος
• Η ανατομική θέση
• Η διάρκεια εφαρμογής (για οξέα φρούτων)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑθΟΥΣ ΤΩΝ 
PEELING (ΙΙ) ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Πολύ επιφανειακοί
- γλυκολικό οξύ (30-50% (1’-2’)
- Jessner’s (1-3 στρώματα)
-  χαμηλή συγκέντρωση ρεσορκινόλης 20-

30% (2’-10’)
• Επιφανειακοί

- γλυκολικό οξύ 50-70% (2’-20’)
- jessner’s (4-10 στρώματα)
- ρεσορκινόλη 40-50% (30’-60’)
- TCA 10-30%

• Μέσου βάθους
- γλυκολικό οξύ 70% (3’-30’)
- TCA 35-50%
- ενισχυμένο TCA (jessner’s+TCA 35%)
- γλυκολικό 70%+TCA 35%
- CO2+TCA 35%

• Βαθύ peeling 
- Φαινόλη
- Baker Gordon Phenol Formula

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

• Ρεσορκινόλη
-  Μεθαιμοσφαιριναιμία, (-ουρία), υποθυ-

ρεοειδισμό, συγκοπή και κυκλοφοριακό 
σοκ-αλλεργική δερματίτις

• Σαλικυλικό οξύ
-  σαλικυλισμός: ταχύπνοια, εμβολές, ε-

λάττωση ακοής, ζάλη
Προσοχή στο διάλυμα Jessner’s

PEELING ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
Διάλυση κρυστάλλων π.χ. διάλυμα 30% 
•  I:ποσοστό μάζας προς όγκο (30 gr κρυ-

στάλλων/qsp 100ml νερού)  100ml 
διαλύματος

•  II: ποσοστό μάζας προς μάζα (30 gr κρυ-
στάλλων/70 gr νερό)  100gr διαλύματος
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• III: μάζα TCA σε gr (πχ.30) σε 100ml νερό
•  IV: κεκορεσμένο διάλυμα TCA που δια-

λύεται έως 30%
• Επιπρόσθετα: γλυκερίνη, σαπωνίνες
•  Διάρκεια, συντήρηση: 6 μήνες, σε σκοτεινά 

μπουκάλια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΡΟπΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

•  Κατακρήμνιση των επιδερμικών πρωτεϊνών
•  Νέκρωση
•  Απολέπιση
•  Μη αναστρέψιμη διαδικασία
•  Δεν εξουδετερώνεται
•  Διαλύεται στο νερό
•  Στεγανοποίηση με tape μειώνει τη δράση 

(διακοπή εξάτμισης)
•  λιπαρή αλοιφή;

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

•  Εγκυμοσύνη
•  Κακή γενική κατάσταση (ανοσοκαταστο-

λή, μη ρυθμιζόμενος διαβήτης, προηγη-
θείσα επέμβαση-3μήνες, κεφάλι, λαιμό)

•  Ψυχική νόσος
•  Επεισόδιο HSVI
•  Ανοικτά τραύματα, νήγματα εντόμων, φλεγ-

μονή 
•  Προηγηθείσα (1 έτος) θεραπεία με ισο-

τρετινοΐνη

πΡΟΣΟΧΗ!

•  Φωτότυπος
•  Πάχος του δέρματος
•  Ηλικία (νεαρές ηλικίες-υπερτροφικές ου-

λές, μεγάλες ηλικίες-βραδεία επούλωση)
•  Κάπνισμα
•  Ιστορικό χηλοειδών ουλών
•  Εντόπιση (κακή επούλωση εκτός προσώπου)
•  Εποχή του έτους
•  Συγκατάθεση γραπτή
•  Φωτογραφίες
•  Γραπτές οδηγίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ PEELING

•  Απολίπανση του δέρματος, γωνία 45    
•  Προστασία των ματιών (οφθαλμική αντι-

βιοτική αλοιφή)
•  Τελικός στόχος  ομοιογενές λευκό χρώμα
  διάρκεια
•  Ρωγμές, σκληρία, οίδημα, (επαναεπιθη-

λιοποίηση)
•  Βάθος: επιδερμίδα ως μέση στιβάδα χορίου
•  Δάκρυα!
•  Κομπρέσες εμποτισμένες με νερό
•  Διάλυση-ΟΧΙ εξουδετέρωση

ΕπΟΥΛΩΣΗ

•  Αντισηψία
•  λιπαρή αλοιφή (οξείδιο ψευδαργύρου, 

θειικό άλας χαλκού)
•  Ιαματικό νερό
•  Προφύλαξη από λοιμώξεις, εξ επαφής 

δερματίτιδα

ΕπΙπΛΟΚΕΣ

•  Δάκρυα (αντανακλαστικό)
• Πρόωρη απολέπιση

- μη επιθηλιοποίηση
- έντονα ερυθρό δέρμα

• Μόλυνση εφελκίδα
• Staph, Strep
• Pseudomonas, enterobacter
• HSV
• Candida
• Ακμοειδή εξανθήματα
• Εκχυμώσεις στα βλέφαρα
• Μεταφλεγμονώδης υπέρχρωση
• Υποχρωμία
• Αλλεργική αντίδραση
• Επίμονο ερύθημα
• Ουλές 

ΕπΙπΛΟΚΕΣ (Ι)

ΕπΙπΛΟΚΕΣ (ΙΙ)

Λοίμωξη

Staphylococcus aureus pseudomonas   

                     

 Μεταφλεγμονώδης
Candida υπέρχρωση

Μεταφλεγμονώδης υποχρωμία

PEELING ΜΕ ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

•  Πολύ επιφανειακά – επιφανειακά - χρο-
νοεξαρτώμενα

•  Τελικό αποτέλεσμα - ήπιο ερύθημα
•  Καλά ανεκτά - μη τοξικά
•  Δεν προκαλούν πάντα απολέπιση
•  Πρέπει να εξουδετερώνονται (sodium 

bicarborate solution)
•  Ανομοιόμορφη διείσδυση

PEELING TCA

Επιφανειακό Συνολική επιδερμίδα Θηλώδες χόριο 
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Energytype Vacuum + Cooling

TreatmentTime Smart Applicator : 30, 45, 60 mins

TreatmentAreaSize Approximately 10 X 20 cm

Display 10.4 lnch LCD TouchScreen

VACUUM -310mb

Voltage AC 100~200V, 50/60Hz

Size(W x D x H) 390 X 520 X 1210mm (W X D X H)

Weight 53kg

MICOOL-A™ CRYO FAT REDUCTION MAKES YOUR 
PERFECT “SLIM BODY”!

Η μέθοδος MICOOL-A CryoFatReduction, αποτελεί την 
εναλλακτική της λιποαναρρόφησης βασιζόμενη στην 
ελεγχόμενη ψύξη και συνδυάζει αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια.
Η ενέργεια ψύξης επηρεάζει τα λιποκύτταρα στην υποδόρια 
λιπαρή στιβάδα χωρίς καμία βλάβη στους περιβάλλοντες 
ιστούς. Η μέθοδος CryoFatReduction βασίζεται στη φυσική 
διεργασία της απόπτωσης των λιποκυττάρων.

Απώλεια πόντων σε:
κοιλιά / lovehandles / μηρούς / μπράτσα / braline 
σε μια μόνο ώρα!

• Μη επεμβατικη
• Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας
• Διάφορες περιοχές θεραπείας με 

προσαρμοζόμενη κεφαλή.
• Ταυτόχρονη λειτουργία δυο κεφαλών.
• Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες για 

ασφαλείς εφαρμογές

KOREA
by

Η μέθοδος MICOOL-A CryoFatReduction, αποτελεί την 
εναλλακτική της λιποαναρρόφησης βασιζόμενη στην 
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ασφάλεια. 
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ιστούς. Η μέθοδος CryoFatReduction βασίζεται στη φυσική 
διεργασία της απόπτωσης των λιποκυττάρων.
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• Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας
•  Για κοιλιά, lovehandles, μηρούς, μπράτσα και braline σε μια 
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•  Ταυτόχρονη λειτουργία δυο κεφαλών.
•  Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
•  Ενσωματωμένοι αισθητήρες για ασφαλής εφαρμογές

Energy type Vacuum + Cooling

Treatment Time Smart Applicator: 30, 45, 60 mins

Treatment Area Size Approximately 10x 20cm

Display  10.4 lnch LCD TouchScreen

VACUUM  -310mb

Voltage AC 100~200V, 50/60Hz

Size(W x D x H) 390x520x1210mm (W X D X H)

Weight 53kg

DESign YoUR BoDY

Το VERA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό 3 
σε 1 ταυτόχρονης λειτουργίας RF – Vacuum – LED, για τη 
σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της κυτταρίτιδας.

Η θερμική ενέργεια RF μεταφέρεται βαθιά στην υποδόρια λιπαρή 
στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του 
δέρματος. Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα 
και κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την 
λεμφική αποστράγγιση. Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά 
φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάπλασης των ιστών και 
αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσω αυξημένης ροής αίματος 
και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.
• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα
• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες
• Χωρίς πόνο & παρενέργειες
• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος

Vacuum Range Max 580mmHg

Radio Frequency 0.5 Mhz (Multi-polar RF)

LED 610 nm

Massage mode 4-Mode Massage

Handpiece 3 types(Wide, Regular, Narrow

Display 5 inch LCD

Dimension (nm) 341(W)x343(D)x254(H)

Weight 6Kg

ΥΔροξΥΑΠΑΤίΤης

Το Crystalys είναι ενέσιμο δερματικό εμφύτευμα υδροξυαπατίτη ασβεστίου που αποσκοπεί 
στην αποκατάσταση του όγκου του προσώπου και το φυσικό περίγραμμα προωθώντας την 
παραγωγή και εναπόθεση φυσικού κολλαγόνου, φυσιολογικό πληρωτικό μαλακών ιστών 
του σώματος.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα του Crystalys είναι τόσο άμεσα όσο και μακροχρόνια. Τα κλινικά 
αποτελέσματα είναι εμφανή έως 2 χρόνια, ανάλογα με την ποσότητα έγχυσης, την ποιότητα 
δέρματος του ασθενούς και την ηλικία.
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Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με το 
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα 
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και 
στο σώμα. 

Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultra-
sound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής 
ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης 
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με 
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και 
σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα 
βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των 
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα 
κ.λ.π.

• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 

διαμόρφωση περιγράμματος.

• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.

• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση 

των γραμμών φρυδιού.

• Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το 

δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της 

γήρανσης του λαιμού.

• Μείωση κυτταρίτιδας.

Το καταξιωμένο  HiFU  γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!

• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)

• Εως 300 shots σε μόλις 8’’

• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Monitor LCD screen
Cartridge(Optional) S7 7.0MHz, 1.5mm 

M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm 
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm
Length 5.0-25mm (1.0 Step)
Dimensions 400 X 455 X 460cm

(Cart excluded)
Weight 15kg (Cartexcluded)

KOREA
by

Group of Innovative 
Med-Aesthetic Companies

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 
Hironic - Luminera
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VacuumRange Max 580mmHg
Radio Frequency 0.5 Mhz (Multi-polar RF)
LED 610 nm
Massage mode 4-Mode Massage
Handpiece 3 types (Wide, Regular, Narrow)
Display 5 inch LCD
Dimension (nm) 341(W)x343(D)x254(H)
Weight 6Kg

KOREA
by

Το VERA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό 
3 σε 1 ταυτόχρονης λειτουργίας RF – Vacuum – LED, 
για τη σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της 
κυτταρίτιδας.

Η θερμική ενέργεια RF μεταφέρεται βαθιά στην υποδόρια λιπαρή 
στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του 
δέρματος.
Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα και 
κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την λεμφική 
αποστράγγιση.
Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία 
της ανάπλασης των ιστών και αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσω 
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.

• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα

• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες

• Χωρίς πόνο & παρενέργειες

• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος
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Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με το 
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα 
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και 
στο σώμα. 

Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultra-
sound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής 
ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης 
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με 
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και 
σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα 
βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των 
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα 
κ.λ.π.

• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 

διαμόρφωση περιγράμματος.

• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.

• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση 

των γραμμών φρυδιού.

• Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το 

δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της 

γήρανσης του λαιμού.

• Μείωση κυτταρίτιδας.

Το καταξιωμένο  HiFU  γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!

• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)

• Εως 300 shots σε μόλις 8’’

• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Monitor LCD screen
Cartridge(Optional) S7 7.0MHz, 1.5mm 

M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm 
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm
Length 5.0-25mm (1.0 Step)
Dimensions 400 X 455 X 460cm

(Cart excluded)
Weight 15kg (Cartexcluded)

KOREA
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της ανάπλασης των ιστών και αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσω 
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.

• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα

• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες

• Χωρίς πόνο & παρενέργειες

• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος

MICOOL-A™ CRYO FAT REDUCTION 
MAKES YOUR PERFECT «SLIM BODY»!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το 
ανατρεπτικό μηχάνημα Εστιασμένων Υπερήχων 
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα θερμικής 
συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα καθιστούν 
το πολυβραβευμένο μηχάνημα της HIRONIC ίσως το 
καλύτερο εργαλείο του ιατρείου. 

HYDRYALIX GENTLE
Ενδείκνυται για τη λείανση των ήπιων ρυτίδων και ήπιων βλαβών του δέρματος. Το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρυτίδες, γραμμές και πτυχώσεις γύρω από το στόμα καθώς και 
ως Skin Booster σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.

HYDRYALIX DEEP 
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως οι 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως.

HYDRYALIX ULTRA DEEP
Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος του 
προσώπου.

HYDRYALIX LIPS - LIDO
Ενδείκνυται για σχηματισμό του περιγράμματος καθώς και αποκατάσταση του όγκου των χειλιών, 
περιέχει λιδοκαΐνη.

ΥΑλοΥρονίκο
To Hydryalix είναι ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη που προορίζεται για 
την αύξηση των μαλακών μορίων. Αποτελείται από διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μη 
ζωικής προέλευσης. Η γέλη είναι χωρίς Latex, ιξωδοελαστική, καθαρή, διαφανής και 
βιοαποδομήσιμη.

η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) 
είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής ιατρικής 
για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης της 
επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με την 
τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και σύσφιξη 
του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα βαθύτερα 
στρώματα του συνδετικού ιστού και των μυϊκών στοιβάδων 
και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα κ.λ.π.
•  Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.
•  Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 

διαμόρφωση περιγράμματος.
•  Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.
•  ςύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο,  

άρση των γραμμών φρυδιού.
•  Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας  

το δέρμα ελαστικό και φωτεινό.
•  Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη  

της γήρανσης του λαιμού.
•  Μείωση κυτταρίτιδας.
•  CE

Το καταξιωμένο HiFU γίνεται ακόμα  
πιο γρήγορο!
•  ίκανότητα διπλής γραμμής shots.
•  ςυνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)
•  Εως 300 shots σε μόλις 8’.
•  νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)

Monitor LCD screen

Cartridge 
(Optional) 

S7 7.0MHz, 1.5mm
M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm

Length 5.0-25mm (1.0 Step)

Dimensions
400 X 455 X 460cm 
(Cart excluded)

Weight 15kg (Cartexcluded)
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Energytype Vacuum + Cooling

TreatmentTime Smart Applicator : 30, 45, 60 mins

TreatmentAreaSize Approximately 10 X 20 cm

Display 10.4 lnch LCD TouchScreen

VACUUM -310mb

Voltage AC 100~200V, 50/60Hz

Size(W x D x H) 390 X 520 X 1210mm (W X D X H)

Weight 53kg

MICOOL-A™ CRYO FAT REDUCTION MAKES YOUR 
PERFECT “SLIM BODY”!

Η μέθοδος MICOOL-A CryoFatReduction, αποτελεί την 
εναλλακτική της λιποαναρρόφησης βασιζόμενη στην 
ελεγχόμενη ψύξη και συνδυάζει αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια.
Η ενέργεια ψύξης επηρεάζει τα λιποκύτταρα στην υποδόρια 
λιπαρή στιβάδα χωρίς καμία βλάβη στους περιβάλλοντες 
ιστούς. Η μέθοδος CryoFatReduction βασίζεται στη φυσική 
διεργασία της απόπτωσης των λιποκυττάρων.

Απώλεια πόντων σε:
κοιλιά / lovehandles / μηρούς / μπράτσα / braline 
σε μια μόνο ώρα!

• Μη επεμβατικη
• Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας
• Διάφορες περιοχές θεραπείας με 

προσαρμοζόμενη κεφαλή.
• Ταυτόχρονη λειτουργία δυο κεφαλών.
• Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες για 

ασφαλείς εφαρμογές

KOREA
by
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•  Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
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Energy type Vacuum + Cooling

Treatment Time Smart Applicator: 30, 45, 60 mins

Treatment Area Size Approximately 10x 20cm

Display  10.4 lnch LCD TouchScreen

VACUUM  -310mb

Voltage AC 100~200V, 50/60Hz

Size(W x D x H) 390x520x1210mm (W X D X H)

Weight 53kg

DESign YoUR BoDY

Το VERA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό 3 
σε 1 ταυτόχρονης λειτουργίας RF – Vacuum – LED, για τη 
σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της κυτταρίτιδας.

Η θερμική ενέργεια RF μεταφέρεται βαθιά στην υποδόρια λιπαρή 
στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του 
δέρματος. Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα 
και κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την 
λεμφική αποστράγγιση. Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά 
φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάπλασης των ιστών και 
αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσω αυξημένης ροής αίματος 
και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.
• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα
• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες
• Χωρίς πόνο & παρενέργειες
• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος

Vacuum Range Max 580mmHg

Radio Frequency 0.5 Mhz (Multi-polar RF)

LED 610 nm

Massage mode 4-Mode Massage

Handpiece 3 types(Wide, Regular, Narrow

Display 5 inch LCD

Dimension (nm) 341(W)x343(D)x254(H)

Weight 6Kg

ΥΔροξΥΑΠΑΤίΤης

Το Crystalys είναι ενέσιμο δερματικό εμφύτευμα υδροξυαπατίτη ασβεστίου που αποσκοπεί 
στην αποκατάσταση του όγκου του προσώπου και το φυσικό περίγραμμα προωθώντας την 
παραγωγή και εναπόθεση φυσικού κολλαγόνου, φυσιολογικό πληρωτικό μαλακών ιστών 
του σώματος.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα του Crystalys είναι τόσο άμεσα όσο και μακροχρόνια. Τα κλινικά 
αποτελέσματα είναι εμφανή έως 2 χρόνια, ανάλογα με την ποσότητα έγχυσης, την ποιότητα 
δέρματος του ασθενούς και την ηλικία.
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Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με το 
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα 
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και 
στο σώμα. 

Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultra-
sound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής 
ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης 
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με 
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και 
σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα 
βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των 
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα 
κ.λ.π.

• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 

διαμόρφωση περιγράμματος.

• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.

• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση 

των γραμμών φρυδιού.

• Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το 

δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της 

γήρανσης του λαιμού.

• Μείωση κυτταρίτιδας.

Το καταξιωμένο  HiFU  γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!

• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)

• Εως 300 shots σε μόλις 8’’

• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Monitor LCD screen
Cartridge(Optional) S7 7.0MHz, 1.5mm 

M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm 
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm
Length 5.0-25mm (1.0 Step)
Dimensions 400 X 455 X 460cm

(Cart excluded)
Weight 15kg (Cartexcluded)

KOREA
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Group of Innovative 
Med-Aesthetic Companies

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 
Hironic - Luminera
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VacuumRange Max 580mmHg
Radio Frequency 0.5 Mhz (Multi-polar RF)
LED 610 nm
Massage mode 4-Mode Massage
Handpiece 3 types (Wide, Regular, Narrow)
Display 5 inch LCD
Dimension (nm) 341(W)x343(D)x254(H)
Weight 6Kg

KOREA
by

Το VERA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό 
3 σε 1 ταυτόχρονης λειτουργίας RF – Vacuum – LED, 
για τη σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της 
κυτταρίτιδας.

Η θερμική ενέργεια RF μεταφέρεται βαθιά στην υποδόρια λιπαρή 
στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του 
δέρματος.
Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα και 
κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την λεμφική 
αποστράγγιση.
Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία 
της ανάπλασης των ιστών και αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσω 
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.

• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα

• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες

• Χωρίς πόνο & παρενέργειες

• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος
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δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της 

γήρανσης του λαιμού.

• Μείωση κυτταρίτιδας.

Το καταξιωμένο  HiFU  γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!

• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)

• Εως 300 shots σε μόλις 8’’

• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Monitor LCD screen
Cartridge(Optional) S7 7.0MHz, 1.5mm 

M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm 
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm
Length 5.0-25mm (1.0 Step)
Dimensions 400 X 455 X 460cm

(Cart excluded)
Weight 15kg (Cartexcluded)

KOREA
by
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Υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρηχοι με το 
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα 
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και 
στο σώμα. 

Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultra-
sound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής 
ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης 
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με 
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και 
σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα 
βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των 
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα 
κ.λ.π.

• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.

• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 

διαμόρφωση περιγράμματος.

• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.

• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση 

των γραμμών φρυδιού.

• Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το 

δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της 

γήρανσης του λαιμού.

• Μείωση κυτταρίτιδας.

Το καταξιωμένο  HiFU  γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!

• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)

• Εως 300 shots σε μόλις 8’’

• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Monitor LCD screen
Cartridge(Optional) S7 7.0MHz, 1.5mm 

M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm 
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm
Length 5.0-25mm (1.0 Step)
Dimensions 400 X 455 X 460cm

(Cart excluded)
Weight 15kg (Cartexcluded)
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VacuumRange Max 580mmHg
Radio Frequency 0.5 Mhz (Multi-polar RF)
LED 610 nm
Massage mode 4-Mode Massage
Handpiece 3 types (Wide, Regular, Narrow)
Display 5 inch LCD
Dimension (nm) 341(W)x343(D)x254(H)
Weight 6Kg

KOREA
by

Το VERA SHAPE προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό 
3 σε 1 ταυτόχρονης λειτουργίας RF – Vacuum – LED, 
για τη σμίλευση του σώματος και την εξάλειψη της 
κυτταρίτιδας.

Η θερμική ενέργεια RF μεταφέρεται βαθιά στην υποδόρια λιπαρή 
στιβάδα, οδηγώντας σε μείωση του λίπους και σύσφιξη του 
δέρματος.
Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα και 
κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την λεμφική 
αποστράγγιση.
Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία 
της ανάπλασης των ιστών και αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσω 
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.

• 3 διαφορετικές κεφαλές για πρόσωπο & σώμα

• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες

• Χωρίς πόνο & παρενέργειες

• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος

MICOOL-A™ CRYO FAT REDUCTION 
MAKES YOUR PERFECT «SLIM BODY»!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το 
ανατρεπτικό μηχάνημα Εστιασμένων Υπερήχων 
DOUBLO HIFU. Με πέντε διαφορετικά επίπεδα θερμικής 
συρρίκνωσης στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα καθιστούν 
το πολυβραβευμένο μηχάνημα της HIRONIC ίσως το 
καλύτερο εργαλείο του ιατρείου. 

HYDRYALIX GENTLE
Ενδείκνυται για τη λείανση των ήπιων ρυτίδων και ήπιων βλαβών του δέρματος. Το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρυτίδες, γραμμές και πτυχώσεις γύρω από το στόμα καθώς και 
ως Skin Booster σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.

HYDRYALIX DEEP 
Ενδείκνυται για διόρθωση βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως οι 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις και οι γραμμές θλίψεως.

HYDRYALIX ULTRA DEEP
Ενδείκνυται για διόρθωση των πολύ βαθιών ρυτίδων και πτυχώσεων του προσώπου, όπως 
ρινοπαρειακές πτυχώσεις, αύξηση όγκου ζυγωματικών και αναμόρφωση του σχήματος του 
προσώπου.

HYDRYALIX LIPS - LIDO
Ενδείκνυται για σχηματισμό του περιγράμματος καθώς και αποκατάσταση του όγκου των χειλιών, 
περιέχει λιδοκαΐνη.

ΥΑλοΥρονίκο
To Hydryalix είναι ενέσιμη, αποστειρωμένη, μη πυρετογόνος γέλη που προορίζεται για 
την αύξηση των μαλακών μορίων. Αποτελείται από διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ μη 
ζωικής προέλευσης. Η γέλη είναι χωρίς Latex, ιξωδοελαστική, καθαρή, διαφανής και 
βιοαποδομήσιμη.

η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) 
είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της κοσμητικής ιατρικής 
για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης της 
επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με την 
τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και σύσφιξη 
του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα βαθύτερα 
στρώματα του συνδετικού ιστού και των μυϊκών στοιβάδων 
και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα κ.λ.π.
•  Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.
•  Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και 

διαμόρφωση περιγράμματος.
•  Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.
•  ςύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο,  

άρση των γραμμών φρυδιού.
•  Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας  

το δέρμα ελαστικό και φωτεινό.
•  Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη  

της γήρανσης του λαιμού.
•  Μείωση κυτταρίτιδας.
•  CE

Το καταξιωμένο HiFU γίνεται ακόμα  
πιο γρήγορο!
•  ίκανότητα διπλής γραμμής shots.
•  ςυνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος. (AutoShot)
•  Εως 300 shots σε μόλις 8’.
•  νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Energy type HIFU

Fluence 0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)

Monitor LCD screen

Cartridge 
(Optional) 

S7 7.0MHz, 1.5mm
M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm
L4 4.0MHz, 13mm

Spacing 1.0-10mm

Length 5.0-25mm (1.0 Step)

Dimensions
400 X 455 X 460cm 
(Cart excluded)

Weight 15kg (Cartexcluded)
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•  Μη προβλέψιμο αποτέλεσμα
•  Μπορεί να προξενήσουν μόνιμες ουλές (70%)
•  Ελεύθερα οξέα  pH vs μερικώς εξουδε-

τερωμένα διαλύματα
•  Περιοχές εκτός προσώπου
•  Πόσα peeling και πόσο συχνά;

PEELING ΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 70%

PEELING ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ JESSNER’S (I)

•  Σαλικυλικό οξύ 14 gr
• Ρεσορκινόλη 14 gr
• λακτικό οξύ (85%) 14 gr
• Αιθανόλη για 100 ml

- Ευαίσθητο στον αέρα και στο φως

PEELING ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ JESSNER’S (II)

•  Επιφανειακό
•  Έντονο αίσθημα καύσου και νυγμών στην 

εφαρμογή
•  Έντονη απολέπιση
•  Τοξικότητα; (επιφάνεια, αριθμός στρωμάτων)
•  Συνδυασμός με TCA - AHAs

JESSNER’S PEEL

PEELING ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

•  Πολύ επιφανειακά, κερατολυτικά
•  Φαγεσωρική ακμή
•  Πολύ έντονο αίσθημα καύσου
•  Πάστα σαλικυλικού οξέως (salicylic acid 

powder USP, Methyl salicylale 16 drops, 
50%, Aquaphor 112 gr)

•  Άνω άκρα, στεγανή περίδεση, για ακτινι-
κές βλάβες

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
 yellow peel

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ γλυκολικό 50%
 κογχικό φυτικό

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
 γλυκολικό 70% pH 1,7

  

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ γλυκολικού 40%
 και σαλικυλικού

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
 TCA 20%

ΣΥΜπΕΡΑΣΜΑ

•  Τα peeling μπορούν να (ξανά) ενταχθούν 
στην θεραπευτική φαρέτρα της δερματο-
λογίας και να συνδυαστούν με όλες τις νε-
ώτερες μεθόδους

•  Μόνα τους αποτελούν μια επαρκή και οι-
κονομικά συμφέρουσα θεραπεία με πολ-
λαπλές δερματολογικές ενδείξεις
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ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
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 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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λύτε ποδοτ ότε

CYNOSURE ELITE+  LASERΤο ταχύτερο

και φθηνότερο

service
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Τα χηλοειδή αποτελούν καλοήθεις 
υπερπλασίες του δέρματος, απότοκες 
ανώμαλης απάντησης επούλωσης 
τραύματος. Χαρακτηρίζονται από τοπική 
ινοβλαστική πολ/στική δραστηριότητα και 
υπερπαραγωγή κολλαγόνου. 

Απαντούν σε νέα άτομα με σκούρο φω-
τότυπο iv-v και προτιμούν τις κάτωθι 
ανατομικές περιοχές: Ώμοι, στέρνο, 

πρόσωπο, ώτα. Συχνά παρουσιάζουν συ-
μπτώματα, όπως κνησμός, πόνος και ευαι-
σθησία στην πίεση. Επιπτώσεις: Aισθητικές 
(δυσμορφία), λειτουργικές (διαταραχή κινη-
τικότητας), ψυχολογικές, κοινωνικές. Η διά-
γνωση είναι κλινική, σπάνια απαιτείται διε-
νέργεια ιστολογικής εξέτασης. Σπανίως συν-
δυάζονται με γενετικά νοσήματα. 
Η σύγχρονη αντιμετώπιση βασίζεται σε 3 θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις:
α)  χειρισμός μηχανικών ιδιοτήτων τραύματος
β)  αποκατάσταση διαταραγμένης ισορρο-

πίας μεταξύ σύνθεσης και αποδόμησης 
κολλαγόνου 

γ)  τροποποίηση ανοσιακής/φλεγμονώδους 
αντίδρασης. 

Στόχοι της θεραπείας:
α)  μείωση της έντασης της ουλής-χηλοειδούς 

από 30-50%
β)  μείωση συμπτωματολογίας >50%
γ)  βελτίωση της λειτουργικότητας >50%
δ)  βελτίωση της κοσμητικής εμφάνισης. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της 
θεραπευτικής μεθόδου:
α) ηλικία (αποφυγή TAC στα παιδιά)
β)  ανατομική περιοχή (αποφυγή TAC πρό-

σωπο)
γ) τύπος (υπερτροφική ουλή-χηλοειδές)
δ) εγκυμοσύνη
ε) εθνική-γενετική προδιάθεση
στ) προηγούμενη θεραπεία. 
Κεντρικής σημασίας είναι ο διαχωρισμός ουλής 
από χηλοειδές πριν την έναρξη οποιασδήπο-
τε μορφής θεραπείας και κυρίως χειρουργικής 
και laser λόγω των υψηλών ποσοστών υπο-
τροπών που παρουσιάζουν τα χηλοειδή. Οι 
ουλές περιορίζονται στα όρια του τραύματος, 
εμφανίζονται από τον πρώτο μήνα , υποχω-
ρούν με το χρόνο, ισοπεδώνονται αυθόρμη-
τα, εμφανίζονται σε οποιαδήποτε θέση -κυρί-

ως στις εκτατικές επιφάνειες- ελάχιστα συσχε-
τίζονται με το φωτότυπο και αποτελούνται α-
πό λιγότερο παχιές κολλαγόνες ίνες. Τα χηλο-
ειδή εκτείνονται πέραν των ορίων του τραύμα-
τος στο υγιές δέρμα, εμφανίζονται μετά τον τρί-
το μήνα, δεν υποχωρούν με το χρόνο, προτι-
μούν ώμους, ώτα, στέρνο, πρόσωπο, συσχε-
τίζονται με το φωτότυπο, αποτελούνται από 
παχιές κολλαγόνες ίνες. Υπάρχουν πολλές θε-
ραπείες οι οποίες είτε αποτελούν μονοθερα-
πεία είτε συνδυάζονται με άλλες με ποικίλου 
βαθμού αποτελεσματικότητα. 

Είδη θεραπειών
α) σιλικόνη
β) εφαρμογή συνεχούς πίεσης
γ) κορτικοστεροειδή
δ) κρυοθεραπεία
ε) χειρουργική
στ) ακτινοβολία
ζ) LASER
η) φωτοδυναμική
θ) UVA-UVB
ι)  φάρμακα (5-fu, inf-a2b, inf-γ, bleomycin, 

verapamil, imiquimod 5%, btx-a, retinoid, 
κ.λ.π)

κ) συνδυαστικές θεραπείες 

σιλιΚοΝη
Διατίθεται σε μορφή γέλης και φύλλων. Ε-

φαρμόζεται μετά την 2η εβδομάδα καθημε-
ρινά για 12-24 ώρες, για 3-6 μήνες. Είναι κα-
τάλληλη για παιδιά και δεν παρουσιάζει πα-
ρενέργειες πλην τοπικού ερεθισμού. Μειώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης ουλών-χηλοειδών, 
το ερύθημα και βελτιώνει την ελαστικότητα 
του δέρματος. Χρήση τόσο για πρόληψη ό-
σο και για θεραπεία. 

εΦαρΜοΓη σΥΝεΧοΥσ πιεσησ
Μορφές: Ελαστικοί επίδεσμοι, πλαστικοί 

σφιγκτήρες, χειρ/κά σχεδιασμένοι κορσέδες. 
Πρόληψη και θεραπεία. Δύσχρηστη μέθο-
δος. Καλή για παιδιά και για χηλοειδή ώτων. 
Εφαρμογή πίεσης 24-30mmHg σε καθημε-
ρινή βάση 12-23 ώρες για 3-6 μήνες. Aνε-
πιθύμητες ενέργειες: Έκζεμα, δυσαρέσκεια. 

εΚΧΥλισΜα ΚρεΜΜΥΔιοΥ
Σε μορφή γέλης. Εναλλακτικά αντί της σιλι-

κόνης. Εφαρμόζεται μόνη της τουλάχιστον για 
8 εβδομάδες ή σε συνδυασμό για πρόληψη. 

ΚορτιΚοστεροειΔη
Ενδοβλαβικές εγχύσεις ακετονιδίου τριαμ-

σινολόνης (tac) 10-40mg/ml. Συνήθης δόση 
0.1-0.5ml. Έγχυση με βελόνα 27gauge, στο 
κέντρο της βλάβης, αποφεύγοντας έγχυση 
στα όρια της βλάβης. Επανάληψη ανά 4-6 
εβδομάδες για 6 μήνες και άνω. Αποτελε-
σματικότητα 50-90%. Υποτροπή 9-50%. Η 
δόση εξαρτάται από το μέγεθος, την εντόπι-
ση, την ηλικία. Παρενέργειες: Ατροφία, τη-
λεαγγειεκτασία, υποχρωμία, πόνος. 

ΚρΥοΘεραπεια
Προσφιλής μέθοδος

Τεχνικές: 
α) ανοιχτού ψεκασμού 
β) εξ επαφής

 Χρόνος ψύξης 10-30sec. Eπανάληψη ανά 4-
6 εβδομάδες. Αποτελεσματικότητα 51-74%. 
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υποχρωμία, πόνος. 

γ)  Ενδοβλαβική κρυοχειρουργική με βελό-
να. Χρόνος ψύξης μεγάλος, εξαρτάται α-
πό μέγεθος βλάβης. Επανάληψη ανά 3-4 
εβδομάδες. Αποτελεσματική μέθοδος για 
χηλοειδή ώτων έως 70% βελτίωση σε μί-
α μόνο συνεδρία και σε χηλοειδή ράχης 
έως 60% βελτίωση. 
Ο συνδυασμός με την κρυοθεραπεία να 

προηγείται και να ακολουθεί ενδοβλαβική 
έγχυση TAC αυξάνει την αποτελεσματικότη-
τα σε 84%. Επανάληψη ανά 3-4 εβδομάδες. 
Συνολική διάρκεια 6-12 μήνες.

ΧειροΥρΓιΚη
Δεν χρησιμοποιείται σαν μεμονωμένη θε-

ραπεία, λόγω των υψηλών ποσοστών υπο-
τροπών 50-100% στο πρώτο έτος. Απαιτεί-
ται συνδυαστική θεραπεία και παρακολού-
θηση έως 2 έτη. Συνδυαστικά με ακτινοβο-
λία, κορτ/δή, 5-fu, πρόληψη υποτροπής πιο 
αποτελεσματική συγκριτικά με την συνδυα-
στική χρήση ιμικουιμόδης ή ιντερφερονών. 

Χηλοειδή 
ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
αΓιασοΦιτοΥ εΥΘΥΜια
Δερματολόγος-αφροδισιολόγος, επιμελήτρια β© , Δερματολογική Κλινική εσΥ, «Νοσ. α. συγγρός»

16η Δερματολογική ΔιήμεριΔα 
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Χειρ/κή εκτομή + κορτικοστεροειδή + φύλ-
λα σιλικόνης, μείωση υποτροπής στο 13%. 
Χειρ/κή +5-fu + κορτ/δή ± ενδοβλαβική 
κρυοχ/κή αποτελεσματική, όπως και συν-
δυασμός χειρ/κής εκτομής με ακτινοβολία. 
Συνδυαστικά με εφαρμογή πίεσης σε χηλο-
ειδή ώτων μείωση πιθανότητας υποτροπής. 

LASER
Pulsed dye laser 585 nm

Eνθαρρυντικά αποτελέσματα. Ενέργειες 
4. 5-5. 5j/cm2 με spot 10mm η 6. 5-7. 7 j/
cm2 με spot 7mm. 2-6 συνεδρίες κυρίως για 
πρόσφατες βλάβες. Παρενέργειες: Υπέρχρω-
ση, πορφύρα.
1064nm ND: YANG laser

Εφαρμόζεται σε παχιά χηλοειδή. 5-10 συ-
νεδρίες με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων. 
Προτιμούνται χαμηλές ενέργειες.
Erbium-co

Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποτρο-
πής. Συνδυάζεται με ενδοβλαβικά κορτικο-
στεροειδή. 

αΚτιΝοΘεραπεια
Όχι ως μονοθεραπεία. Ποσοστό υποτρο-

πής 50-100%. Συνδυαστικά με χειρ/κή, έ-
ναρξη την πρώτη με έκτη μέρα με καλή α-
ποτελεσματικότητα. Ανεπιθύμητες ενέργει-
ες: Υπέρχρωση, τηλεαγγειεκτασία, ατροφί-
α, ερύθημα. 

Ο κίνδυνος καρκινογένεσης (θυρεοειδούς, 
μαστού) μειώνει την χρήση της. 

ΦωτοΔΥΝαΜιΚη
Συνήθως συνδυαστικά με χειρ/κή. Ανα-

φέρεται μείωση συμπτωμάτων μετά από 
τρείς (3) ανά εβδομάδα συνεδρίες με ενέρ-
γειες 37j/cm2.

UVA-UVB
Νέα μέθοδος. Δεν υπάρχουν πολλά δε-

δομένα.

ΦαρΜαΚα
1. 5 ΦΛΟΥΟΟΥΡΑΚΙΛΗ (5-FU), Δόση 50mg/
ml ενδοβλαβικά 2-3 φορές την εβδομάδα 
με σταδιακή μείωση συχνότητας σε εβδο-
μαδιαία προς μηνιαία για επίτευξη στόχου. 
Έχουν χορηγηθεί και μικρότερες δόσεις. Α-
νταπόκριση 50%. Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Έλκωση, φλεγμονή, υπέρχρωση. Συνδυα-
στικά με κορτ/δή αύξηση αποτελεσματικό-
τητας (TAC 40mg/ml, 0. 1ml με 0. 9ml 5-fu 
50mg/ml μια φορά την εβδομάδα για 2 μή-

νες). Συνδυαστικά με χειρ/κή όπως και χειρ/
κή εκτομή +tac+5-fu.

2. ΙΜΙΚΟΥΙΜΟΔΗ 5%. Συνδυαστικά με χειρ/
κή. Εφαρμογή κάθε δεύτερο βράδυ για 8 ε-
βδομάδες, μειώνει το ποσοστό υποτροπής 
από 30-70%. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υπέρ-
χρωση, ερεθισμός. 

3. ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΉ ΤΟΞΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Α (BTX-A). 
Συνδυαστικά με χειρ/κή. Έγχυση 4-7 μέρες πριν 
την εκτομή έως 24 ώρες μετά τη σύγκλειση 
τραύματος. Δόση 15υ ανά 2cm² διεγχειρη-
τικής τομής. Προσοχή κίνδυνος ασυμμετρίας. 
Ως μονοθεραπεία 70-140 u ανά 3 μήνες για 
9 μήνες, ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

4. ΜΠΛΕΟΜΥΚΙΝΗ. Ενδοβλαβική έγχυση 
με βελόνα 22 gauge 1, 5ui με την μέθοδο 
πολλαπλών οπών, συνολικά 2-6 συνεδρίες 
έχει αποτελεσματικότητα 84%. Συνδυαστι-
κά με κορτ/δή καλά αποτελέσματα. Ανεπι-
θύμητες ενέργειες: Πνευμονική ίνωση, δερ-
ματικές αντιδράσεις. 

5. ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ. Τοπική εφαρμογή ρετινοϊ-
κού οξέος 0, 01% με σταδιακή αύξηση σε 
0, 05 % για διάστημα 6-12 μηνών ως μο-
νοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χειρ/κή ε-
κτομή. Ανεπιθύμητες ενέργειες: φωτοευαι-
σθησία, δερματίτιδα, ατροφία. Έχει προτα-
θεί και η χορήγηση ισοτρετινοίνης σε χαμη-
λές δόσεις (acne keloidalis).

6. INF-a 2b, INF-γ. Aναφέρεται καλή αντα-
πόκριση στις ενδοβλαβικές εγχύσεις ιντερ-
φερονών και συγκριτικά με την ενδοβλαβι-
κή έγχυση κορτ/ειδών, αναφέρεται ως πιο 
αποτελεσματική θεραπεία. Δεν διευκρινίζο-
νται τα ποσοστά υποτροπών. Ανεπιθύμη-
τες ενέργειες: Γριππώδης συνδρομή, κεφα-
λαλγία. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες. 

7. BEΡΑΠΑΜΙΛΗ. Αποτελεί μία εναλλακτική 
και σχετικά ασφαλή λύση. Συνδυαστικά με 
εκτομή και φύλλα σιλικόνης, μείωση ποσο-
στού υποτροπής στο 90%. Ίδια αποτελεσμα-
τικότητα συνδυασμού εκτομή+ tac , συγκρι-
τικά με εκτομή+verapamil με ταυτόχρονη α-
ποφυγή παρενεργειών κορτικοστεροειδών. 

οδηγίες αντιμετώπισης ουλών-
χηλοειδών
Για μικρές ουλές μετά από τραύμα η χειρ/είο και 
για υπερτροφικές ουλές μετά από παρατεταμέ-
νη επούλωση (έγκαυμα, τραύμα, φλεγμονή)
•  Αποφυγή ήλιου, ενυδάτωση, γέλη η φύλ-

λα σιλικόνης, εφαρμογή πίεσης 
•  Επανεξέταση σε 6 εβδομάδες 
•  Αν παρατηρηθεί υπερτροφία, συνεχίζου-

με με τα ανωτέρω για 3 -6 μήνες 
•  Μετά τον 6ο μήνα αν παραμένει η υπερ-

τροφία μπορούμε να συνεχίσουμε με τα 
παραπάνω και να προσθέσουμε ενδοβλα-
βικά κορτ/ειδή έως 6 μήνες. Μπορούν επί-
σης να χρησιμοποιηθούν 5fu, verapamil, 
bleomycin, και συνδυασμοί 5fu-tac, laser. 
Επίσης συστήνεται χειρ/είο για μείωση τάσης 

•  Επί παραμονή των βλαβών >1 έτους χειρ/
κή εκτομή συνδυαστικά με υποστηρικτική 
ή θεραπεία πρόληψης 

οδηγίες για αντιμετώπιση χηλοειδών
•  Αποφυγή ήλιου, σιλικόνη γέλη ή φύλλα, 

εφαρμογή πίεσης αρχικά έως και 6 μήνες 
•  Ακολούθως ενδοφλεβικές εγχύσεις κορ-

τικοστεροειδών. Μπορεί να συνδυαστεί 
κρυοθεραπεία με κορτικοστεροειδή. Για 
χηλοειδή ώτων συνδυασμός TAC και ε-
φαρμογή πίεσης 

•  Η θεραπεία δεύτερης γραμμής περιλαμ-
βάνει ενδοβλαβικές εγχύσεις ΤΑC και 5-
FU, κρυοχειρουργική εξ επαφής ή ενδο-
βλαβικά ή laser. Εναλλακτικά βεραπαμίλη 
ή μπλεομυκίνη. Επι επιμονής των βλαβών 
πέραν του έτους συνιστάται χειρ/κή εκτο-
μή με πρόληψης ή υποστηρικτική αγωγή. 

Για την πρόληψη και θεραπεία χηλοειδών θε-
ωρούνται σημαντικά:
•  Αποφυγή αισθητικών επεμβάσεων σε ά-

τομα με γνωστή προδιάθεση για χηλοειδή
•  Σύγκλειση τραύματος με βάση τους μη-

χανισμούς επούλωσης τραύματος και α-
νατομίας του δέρματος με κατάλληλη ε-
πιλογή ραμμάτων και τεχνική σύγκλεισης 

•  Επί χειρ/κής εκτομής χηλοειδών απαιτεί-
ται επικουρική θεραπεία 
Η θεραπεία των χηλοειδών αποτελεί ένα 

δύσκολο πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει ιδα-
νική θεραπεία. Απαιτούνται περισσότερες με-
λέτες καλά τεκμηριωμένες. 
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Τα laser είναι αποτελεσματικός και διαδε-
δομένος τρόπος βελτίωσης της φωτογή-
ρανσης. Επιτυγχάνουν τα καλά αποτε-

λέσματα μέσα σε εβδομάδες ως 6 μήνες διε-
γείροντας τους ινοβλάστες να παράγουν νέο 
κολλαγόνο. Αν εξαχνώνουν την επιδερμίδα 
λέγονται ablative, ενώ αν σέβονται την επι-
δερμίδα και μεταφέρουν ενέργεια στο χόριο 
χωρίς καταστροφή των επιδερμιδικών κυττά-
ρων, λέγονται non ablative. Τα laser, ablative 
και non ablative κατασκευάζονται και σε τε-
χνολογία κλασματοποίησης - fractional. Αυτό 
σημαίνει ότι η ενέργεια στο δέρμα μεταφέρε-
ται σε μικρά τμήματα, αφήνοντας μικρές περι-
οχές χωρίς να τις επηρεάσει. Τα ablative laser 
είναι το CO2, to Er:YAG  και Er:YSGG. Tο CO2 
(10600 m) θεωρείται το πολύ αποτελεσματι-
κό στη θεραπεία της φωτογήρανσης. Απορ-
ροφάται από το νερό και προκαλεί εξάχνω-
ση των κυττάρων. Η αναστροφή της φωτογή-

ρανσης οφείλεται στο ότι προκαλείται θερμι-
κή βλάβη και στον υποκείμενο μη εξαχνωμέ-
νο ιστό (χόριο), η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
την παραγωγή νέου κολλαγόνου στο χόριο. 
Η θερμική βλάβη στον γύρω ιστό θεωρείται 
μικρότερη στο Er:YAG (2940nm) από ότι στο 
CO2 και κατά συνέπεια πιστεύεται ότι έχει λι-
γότερο θεραπευτικά αποτελέσματα, αλλά 
και λιγότερο χρόνο αποθεραπείας μετά την 
εφαρμογή. Όμως, νεότερες τροποποιήσεις 
της λειτουργείας του έχουν βελτιώσει σημα-
ντικά την αποτελεσματικότητα του Er:YAG. To 
erbium:YSGG παράγει ενέργεια μήκους κυμα-
τος 2,790 nm. Τα παραπάνω laser τα τελευταία 
χρόνια εφαρμόζονται συχνότερα με κλασμα-
τική τεχνολογία, προκειμένου να έχουν ταχύ 
χρόνο αποθρεαπείας. Σε αυτή την περίπτω-
ση χρειάζονται αρκετές επαναλήψεις προκει-
μένου να επιτευχθεί καλό θεραπευτικό απο-
τέλεσμα. Ανεπιθύμητες ενέργειες με τα laser 

εξέχνωσης μπορεί να εμφανιστούν και περι-
λαμβάνουν λοιμώξεις, υπερ- και υποχρωμί-
ες, ουλές, ακμοειδές εξάνθημα.

Laser που δεν εξαχνώνουν την επιδερμί-
δα (non ablative) που εκπέμπουν στο ορα-
τό (Pulsed Dye Laser) και στο υπέρυθρο φως 
(Nd:YAG). Με όλα έχουν δημοσιευτεί αναδι-
αμόρφωση γηρασμένων ινών κολλαγόνου, 
αλλά έπειτα από αρκετές επαναλήψεις συνε-
δριών δεν παρατηρούνται τα αποτελέσμα-
τα στη βελτίωση των ρυτίδων που είναι φα-
νερά με τα ablative laser. Βελτιώνουν κυρί-
ως τα αγγειακά στοιχεία της φωτογήρανσης 
και δίνουν μία λάμψη στο δέρμα. Σημαντι-
κό πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν χρειάζο-
νται χρόνο αποθεραπείας. Τα non ablative 
Laser έχουν πολύ καλό προφίλ ασφαλεί-
ας με σπάνιες ανεπιθήμητες ενέργειες. Πε-
ριλαμβάνουν ερύθημα, δυσχρωμίες, ανα-
ζωπύρωση έρπητα και πολύ σπάνια ουλές. 

Ηλικιακή γήρανση - 
φωτογήρανση 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ LASERS 
ΚοσΜαΔαΚη - περΔιΚη Μαριτα
Δερματολόγος-αφροδισιολόγος, επιστημονική συνεργάτης, «Νοσ. α. συγγρός»
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Οι ιοί Coxsackies, αποτελούν ομάδα, μέσα στο πλαίσιο των 
non-polio εντεροϊών, που ταξινομούνται σε 2 βασικούς τύ-
πους Α και Β, και περίπου 64 υποτύπους. Οι ιοί αυτοί μο-

λύνουν τα επιθήλια του στοματοφάρυγγα και του κατώτερου τμή-
ματος του πεπτικού συστήματος και αναπαράγονται στο λεμφικό 
ιστό προκαλώντας ιαιμία. 

Στη συνέχεια, αναδίπλωση (replication) του ιού, μπορεί να γίνει 
και σε άλλα όργανα, όπως: το δέρμα, τους βλεννογόνους, τον καρ-
διακό μυ, το αναπνευστικό σύστημα, το ΚΝΣ, το ήπαρ, τους ενδο-
κρινείς αδένες, κ.α. 

Ο βλεννογόνος του στόματος αποτελεί στόχο των ιών Coxsackies 
με εκδήλωση 3 νόσων: Ι. τη νόσο χειρών-ποδών- στόματος, ΙΙ. την 

Οι ιοί Coxsackies ταξινομούνται στην ομάδα των non-polio εντεροϊών και χωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους, τον 
Α και τον Β, που περιλαμβάνουν συνολικά 64 υποτύπους. Η ομάδα των εντεροϊών προκαλεί αρκετά νοσήματα με 
χαρακτηριστικό γνώρισμα εξανθήματα στο δέρμα και μερικά ενανθήματα στο στόμα. Οι ιοί αυτοί μεταδίδονται από 

άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των κοπράνων, στόματος, κολυμβητικών δεξαμενών ή από σταγονίδια μέσω της 
αναπνευστικής οδού, ή ακόμη σε νήπια από τη μολυσμένη μητέρα κατά τη φάση της γαλουχίας. Όλα τα νοσήματα της 
ομάδος αυτής προσβάλλουν κατά προτίμηση παιδιά και εφήβους, και είναι πιο συχνά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και 
την αρχή του χειμώνα. Στο στόμα, τρία είναι τα βασικά νοσήματα που προκαλούνται από ιούς Coxsackies: α) η νόσος 
Χειρών-Ποδών και Στόματος, β) η Ερπητική Κυνάγχη, και γ) η Οξεία Λεμφοοζώδης Φαρυγγίτις. Οι βλάβες στο στόμα 
και στα 3 νοσήματα είναι συχνές και χαρακτηριστικές, και αποτελούν σταθερά, κλινικά, διαγνωστικά κριτήρια. Παρά το 

γεγονός ότι, κατά κανόνα, είναι ήπια, καλοήθη, αυτοϊώμενα νοσήματα, από το 1998 και μετά έχουν καταγραφεί, κυρίως 
σε παιδιά, καρδιολογικές, πνευμονολογικές και νευρολογικές επιπλοκές, ακόμη δε και θάνατοι. Ως εκ τούτου, ο ρόλος 
του Στοματολόγου είναι σημαντικός στην έγκαιρη διάγνωση και των 3 νόσων, και η συνεργασία με τον Παιδίατρο ή τον 

Λοιμωξιολόγο, για διασφάλιση της υγείας των ασθενών και την πρόληψη πιθανών επιπλοκών.

ΓιωρΓοσ Χ. λασΚαρησ
στοματολόγος. ιατρός-οδοντίατρος, αν. Καθηγητής στοματολογίας ιατρικής σχολής παν. αθηνών

επισκέπτης Καθηγητής παν. λονδίνου, ιδρυτής & Διευθυντής στοματολογικού τμήματος Νοσ. «α. συγγρός» (1971-2008), 
αντιπρόεδρος ελληνικής εταιρίας Κλινικής στοματολογίας

Τ α  Μ υ σ Τ ι κ α  Τ ο υ  σ Τ ο Μ α Τ ο σ …

Λοιμώξεις στόματος 
από ιούς Coxsackies

Εικ. 1 Εικ. 2
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ερπητική κυνάγχη, και ΙΙΙ. την οξεία λεμφοοζώδη φαρυγγίτιδα, τα 
κύρια χαρακτηριστικά των οποίων αναλύονται στη συνέχεια.

ι. Νόσος χειρών-ποδών-στόματος  
Πρόκειται για την πιο συχνή και πιο καλά μελετημένη νόσο της 

ομάδος. Είναι οξεία λοίμωξη που οφείλεται σε διάφορα στελέχη 
του ιού Coxsackie, κυρίως ο Α16, και λιγότερο συχνά ο Α5, Α9, 
Α10. Προσβάλλει παιδιά και σπανιότερα νεαρά άτομα, μπορεί δε 
να έχει επιδημικό χαρακτήρα.

Κλινικά, στο βλεννογόνο του στόματος σχηματίζονται μικρές φυσα-
λίδες, συνήθως 5-30 σε αριθμό, που γρήγορα σπάζουν καταλείπο-
ντας αβαθείς ελκώσεις, με ερυθρή άλω και διάμετρο 2-6 χιλ. (Εικ. 1). 

Οι βλάβες εντο-πίζονται σε κάθε περιοχή του στόματος, εκτός από 
τα ούλα. Χαρακτη-ριστικά, στο δέρμα σχηματίζονται μικρές, θολε-
ρές, φυσαλίδες, 1-50 τον αριθμό, κυρίως στα δάκτυλα και τα πλά-
για των παλαμών (Εικ. 2) και των πελμάτων, ενώ, πιο σπάνια, έχου-
με βλάβες στους γλουτούς, και άλλες περιοχές (Εικ. 3). 

Η διαδρομή της νόσου είναι, συνήθως, ήπια με μικρή πυρετική 
κίνηση και γενικά συμπτώματα. 

Διαρκεί 5-8 ημέρες και υποχωρεί αυτόματα χωρίς θεραπεία. Πα-
ρά ταύτα, από το 1998 και μετά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 
της νόσου με σοβαρές επιπλοκές από το μυοκάρδιο και περικάρ-
διο, το αναπνευστικό, καθώς και νευρολογικές επιπλοκές, ιδιαίτε-
ρα σε παιδιά. 

Η διαφορική διάγνωση, κλινικά, περιλαμβάνει τα νοσήματα που 
είναι ταξινομημένα στον Πίνακα Ι. Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως στην 
κλινική εικόνα και το ιστορικό. Παρά ταύτα, μερικές φορές είναι ανα-
γκαία η ανίχνευση του ιού με καλλιέργεια ή με την τεχνική “PCR”. 

Η θεραπεία της νόσου είναι συμπτωματική, αφού αυτοΐαται και 
η πρόγνωση συνήθως είναι καλή. Εντούτοις, σε ορισμένες ομάδες 

πληθυσμού, π.χ. νεογνά, ανοσοκατασταλμένα άτομα, συνιστάται 
η χορήγηση pleconaril για πρόληψη επιπλοκών.

πίνακας ι. Διαφορική διάγνωση
• Ερπητική κυνάγχη
• Ερπητόμορφα έλκη
• Μικρές άφθες
• Δευτεροπαθής έρπης

ιι. ερπητική Κυνάγχη  
Η ερπητική κυνάγχη, είναι οξεία λοιμώδης νόσος, που οφείλεται 

Εικ. 3
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σε ιό Coxsackie της ομάδας Α, τύποι 1-6, 8, 10, 22 και σπάνια άλ-
λα στελέχη. Εμφανίζεται συνήθως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, 
ενώ προσβάλλει, πιο συχνά, παιδιά και νεαρούς ενηλίκους.

Κλινικά, έχει οξεία έναρξη και χαρακτηρίζεται από πυρετό, κεφα-
λαλγία, τάση για έμετο, μυαλγίες, κακουχία, ενώ μέσα σε 24 έως 
48 ώρες παρουσιάζεται οξεία φλεγμονή στο οπίσθιο μέρος του στό-
ματος και το στοματοφάρυγγα με ταυτόχρονη εμφάνιση μικρών φυ-
σαλίδων διαμέτρου 2-5 χιλ. 

Οι φυσαλίδες, που συρρέουν, σπάζουν γρήγορα καταλείποντας 
εξαιρετικά επώδυνες ελκώσεις, που επουλώνονται περίπου σε 8-12 
ημέρες (Εικ. 4, 5). Υπάρχει έντονη δυσκαταποσία και δυσφαγία. 

Παθογνωμονική είναι η εντόπιση των βλαβών στη μαλακή υπε-
ρώα και τη σταφυλή, την περιοχή των αμυγδαλών και το οπίσθιο 
τοίχωμα του στοματοφάρυγγα, ενώ, σπάνια, μπορεί να προσβληθεί 
και το οπίσθιο μέρος της γλώσσας. Χαρακτηριστική είναι η απου-
σία βλαβών από τα χείλη, τα ούλα, την παρειά και το έδαφος του 
στόματος. 

Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που 
είναι ταξινομημένα στον Πίνακα ΙΙ. Η διάγνωση στηρίζεται σε κλινι-
κά κριτήρια και το ιστορικό.

Ιστολογικά παρατηρείται, δημιουργία ενδοεπιθηλιακών φυσαλί-
δων, με κυτταρικό οίδημα και σπογγίωση. Καλλιέργεια ιστών για 
απομόνωση του ιού γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και 
ορολογικός προσδιο-ρισμός του τίτλου των αντισωμάτων ή PCR-
αντίδραση. 

Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
η νόσος αυτοϊάται χωρίς επιπλοκές.

πίνακας ιι. Διαφορική διάγνωση
• Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτις
• Ερπητόμορφα έλκη
• Νόσος χειρών-ποδών-στόματος
• Στρεπτοκοκκική στοματίτις και φαρυγγίτις
• Πολύμορφο ερύθημα
• Γονοκοκκική στοματίτις
• Οξεία λεμφοοζώδης φαρυγγίτις

ιιι.  οξεία λεμφοοζώδης Φαρυγγίτις   
Η οξεία λεμφοοζώδης φαρυγγίτις ή στοματοφαρυγγίτις είναι σχετι-

κά σπάνια, οξεία, λοιμώδης νόσος, που οφείλεται σε ιό Coxsackie, 
κυρίως ο τύπος Α10. Η νόσος, πιο συχνά, προσβάλλει παιδιά και 
νεαρούς ενηλίκους.

Κλινικά, αρχίζει με πυρετό, ελαφρά κεφαλαλγία, επώδυνα πα-
ρίσθμια, ακολουθεί δε, μετά 2-3 ημέρες, η εμφάνιση πολλαπλών 
ελαφρά επηρμένων μικρών οζιδίων, διαμέτρου 3-6 χιλ., χρώμα-
τος λευκοκίτρινου ή λευκορόδινου (Εικ. 6). Χαρακτηριστικά, οι βλά-
βες εντοπίζονται στη μαλακή υπερώα, τη σταφυλή, τις αμυγδαλι-
κές πτυχές και το οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα. 

Το υπόστρωμα των οζιδίων είναι αθροίσεις λεμφικού ιστού, υπο-
χωρούν δε αυτόματα σε 4-15 ημέρες. Η κλινική διαφορική διάγνω-
ση περιλαμβάνει τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα 
ΙΙΙ. Η διάγνωση στηρίζεται αποκλειστικά στο ιστορικό και την κλι-
νική εικόνα. Εργαστηριακές εξετάσεις συνήθως δεν χρειάζονται. Η 
θεραπεία είναι συμπτωματική

πίνακας ιιι. Διαφορική διάγνωση
• Ερπητική κυνάγχη
• λεμφοϋπερπλαστικές βλάβες
• Ερπητική λοίμωξη

Συμπερασματικά, και τα τρία νοσήματα του στόματος που οφεί-
λονται σε ιούς Coxsackies, έχουν χαρακτηριστική κλινική εικόνα και 
καλοήθη, συνήθως, πορεία. Εντούτοις όμως, πέραν των τοπικών, 
στο στόμα, προβλημάτων, είναι δυνατόν να προκαλέσουν, λόγω 
της ιαιμίας που προκαλούν βλάβες, σε απομεμακρυσμένα όργανα-
στόχους, όπως είναι το μυοκάρδιο και περικάρδιο, το νευρικό και 
αναπνευστικό σύστημα, σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. 
ανοσοκατασταλμένοι, αιτιολογικά ή όχι, ασθενείς, εξασθενημένα 
άτομα, που μπορεί να προκαλέσουν στη συνέχεια σοβαρά προ-
βλήματα, ακόμη και θάνατο.

Ως εκ τούτου, ο ρόλος του Στοματολόγου, για πρώιμη διάγνωση, 
και συνεργασία με τον Παιδίατρο ή τον λοιμωξιολόγο ιατρό, είναι 
καθοριστικός για διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

Εικ. 5Εικ. 4

ID



Από τον Δρ. Γεώργιο Σγούρο*
Συντονιστή Δ/ντή Δερματολογικού και 
Δερματοχειρουργικού / Ογκολογικού 

Τμήματος Αντικαρκινικού Νοσ. “METAΞΑ”

Ο καθ’ όλα αγαπητός συνάδελφος Δερματολόγος Παναγιώτης 
Βενετσάνος αξίζει να θεωρείται ευδαίμων, αφού κέρδισε όλες τις 
μάχες της ζωής, με προσωπικές και συνειδητές επιλογές. Υπη-
ρέτησε με πίστη την οικογένεια και την επιστήμη, όντας απέρα-
ντο πρότυπο αρετής. Ποτέ δεν γύρισε την πλάτη στις δυσκολίες, 
αλλά πάντα πολέμησε και προσπάθησε δια βίου.

Τον επαινούμε για την ενάρετη ζωή μου. Αυτό που διαφορο-
ποιεί ορισμένους ανθρώπους από τους πολλούς, είναι η καλο-
σύνη, η προσφορά και η αρετή, ιδανικά που ο Παναγιώτης δι-
έθετε εν περισσεία. “Ήταν καλός, ήταν γλυκός, είχε τις χάρες 
όλες”, όπως λέει ο ποιητής.

Το πένθος, εμπεριέχει τον έπαινο όλων μας, διότι η πραγμα-
τική αρετή και ευτυχία, κατακτάται με κόπο και θάρρος. Χαρα-
κτηριστικά, όλης της ζωής του αγαπητού Παναγιώτη, τα οποία 
μεταλαμπάδευε, στην καθ’ όλα επιτυχημένη οικογένεια του.

Καταξιώθηκε προσωπικά και κοινωνικά, χωρίς να επιδεικνύ-
εται επιδιώκοντας την προβολή, η οποία όμως ήταν ορατή, από 
το έργο του και τον ανθρωπισμό του.

Το αίσθημα του πόνου για την οικογένεια του, αντισταθμίζε-
ται από την τιμή που του απέδιδαν πάντα, όσοι τον γνώρισαν.

Αποτελούσε πρότυπο επιστήμονα και ανθρώπου, με ανοι-
χτή σκέψη, αλλά και ανοιχτή καρδιά. Καθοδηγούσε επιστημο-
νικά, επαγγελματικά, και κοινωνικά το νέο συνάδελφο, που εκ-
παίδευε στο Νοσοκομείο παλαιότερα, αλλά και το ιδιωτικό ια-
τρείο αργότερα. Υπηρέτησε με τόλμη και θάρρος στο κέντρο Χαν-
σενικών, μια ξεχωριστή ιατρική και κοινωνική προσφορά, αλ-
λά και παράδειγμα, βοηθώντας τον κοινωνικά περιθωριοποιη-
μένο άνθρωπο, τον ασθενή, νικώντας όλες τις προκαταλήψεις.

Απέδιδε σεβασμό σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. Δίδα-
σκε με το παράδειγμα του, έπειθε με την περισσή υπομονή και 
καλοσύνη του, αλλά και με το μόνιμο χαμόγελο του. Ξεπέρασε και 
επεξέτεινε τα όρια της Δερματολογίας, προς τη χειρουργική πλευ-
ρά της, με συνεχή μετεκπαίδευση, αλλά και εφαρμογή πρωτοπο-
ριακών μεθόδων και κυρίως, μεταδίδοντας γνώση και εμπειρία.   

Στον κοινωνικό χώρο της ειδικότητας, υπηρέτησε, εξελέγη 
και διακρίθηκε, στις ανώτερες διοικητικές θέσεις Δερματολο-
γίας και Δερματοχειρουργικής (από την ίδρυση τους), με καθο-
λική αποδοχή, πάντα πρόθυμος σε κάθε αίτημα. Από τις θέσεις 
αυτές, καθοδηγούσε με σύνεση, αποτρέποντας την ορμή και τις 
τριβές, μέσα και έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον οικο-
γενειακό τομέα, διέπρεπε κατά γενική ομολογία. Πρότυπο πατέ-
ρα, αφιέρωσε με τη σύζυγό του Σίτσα, αμέτρητες ώρες στη δη-
μιουργία μιας συμπαγούς και αξιοθαύμαστης οικογένειας. Μα-
ζί δημιούργησαν και θεμελίωσαν, οργάνωσαν και λειτουργού-
σαν με επιτυχία, μια αξιοζήλευτη επιστημονικά και επαγγελμα-
τικά, ιατρική μονάδα. Ευτύχισε να δει απογόνους απογόνων και 
επιτυχημένα τα τρία παιδιά του. Υπήρξε ταπεινός παρά την αξία 
του, αλλά υψώθηκε στην συνείδησή μας. 

Με την απώλεια του, μειώνεται αισθητά η γενιά των παλαι-
ών Δερματολόγων, των πρωτοπόρων, που μεταπήδησαν από το 
φακό στο νυστέρι, και πολέμησαν στη μεθόριο και την αιχμή της 
ειδικότητας. Τις ώρες της πάλης για την υγεία του, έδειξε καρτε-
ρία και θάρρος, πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία, στον αγώ-
να που έδωσε, αποτελώντας μέχρι τις τελευταίες δύσκολες μέ-
ρες, ένα ακόμη παράδειγμα στάσης ζωής. Δεν είχε αντιπάλους, 
δεν είχε κακό λόγο για κανέναν. Για όλους είχε μόνο θετικά σχό-
λια, επαινετικά και ενθαρρυντικά. Μας μετέφερε σε μια ιδανική 
συνύπαρξη, επιτελώντας ταχύτατη απόσβεση κάθε κραδασμού. 
Ήταν ένα τεράστιο Συν. Συνάνθρωπος, συνάδελφος, παράδειγμα 
προς μίμηση, με προτροπές χρησιμότατες και κυρίως καλοσύνη.

Υπήρξε επιφανής άνδρας, χωρίς επιδείξεις αλλά με αποδεί-
ξεις, άφθονες για την αξία σου. Πρόλαβε να δει το τρόπαιο των 
προσπαθειών του και των κόπων του, νωρίτερα από το γέρο - 
ψαρά του Χέμινγουεϊ. Πέτυχε το “πολλώ κάρρονες” που διακή-
ρυτταν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, ως προς τη διαδοχή των γενεών. 
Ενέγραψε υποθήκες ηθικής και επιτυχίας. Ένας μεγάλος άνδρας, 
ένας σπουδαίος γιατρός μας αποχαιρέτησε. Τον αποχαιρετήσα-
με με σεβασμό και αγάπη.

Ο πανδαμάτωρ χρόνος είναι δύσκολο να σβήσει την ανάμνη-
ση της ευρυμάθειας και της προσφοράς του στη θεμελίωση της 
Δερματοχειρουργικής στην Ελλάδα.

Ο Πάνος Βενετσάνος γεννήθηκε στο Σοφικό Κορινθίας το 1945.
Γόνος φτωχής οικογένειας, γράφτηκε στην Εκκλησιαστική Σχο-

λή Κορίνθου από όπου αποφοίτησε στη Μέση Εκπαίδευση. Ερ-
γαζόμενος φοιτητής, σε νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Πρώτος υποβοηθός, 

Παναγιώτης Βενετσάνος - 14.12.2017
IN MEMORIAL

Με τον Αμερικανό Ταρ 
Νόργουντ, πρωτοπόρο στη 
μεταμόσχευση μαλλιών

Με τον Α. Κατσάμπα, 
και τον Μ. Πετράτο, 
Δερματοχειρουργό, 

Ν. Υόρκη

Η φωτογραφία είναι απο την πρώτη Γεν. Συνέλευση της 
ΕΕΔΧ-Βόλος 1992, Δ. Ντάσιου-Ιδιώτης Βόλος-Πρόεδρος 
ΕΕΔΧ 1991-1995, Γ. Σγούρος-Δ/ντής Αντικαρκινικού 
"Μεταξα"-Πρόεδρος ΕΕΔΧ 1995-1999, Ε. Αρώνης-
Δ/ντής "Ευαγγελισμού", Δ. Σάκκης-Δ/ντής "Συγγρός", 
Π. Βενετσάνος-Δ/ντης "Λοιμωδών", Δυτ.Αττικής 

κατά την έναρξη του θεσμού, στο Νοσοκομείο “Α. ΣΥΓΓΡΟΣ”, 
όπου εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα Δερματολογίας – Αφροδι-
σιολογίας, με σπουδαίο εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικής βοη-
θείας έργο από τότε. Υπηρεσία Υπαίθρου στην Κρήτη, από όπου 
40 χρόνια αργότερα ήλθε πολυμελής αντιπροσωπεία στην κη-
δεία του, και του αφιέρωσε ολόκληρη σελίδα ο τοπικός τύπος. 
Στην συνέχεια επιμελητής στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων, 
όπου στεγάζεται και το κέντρο Χανσενικών. Στην σχετική ταινία 
της τηλεόρασης με τίτλο “ΤΟ ΝΗΣΙ” περιγράφεται ο πόνος και η 
προκατάληψη, τα οποία ο Πάνος ξεπέρασε αγγίζοντας τους Χαν-
σενικούς χωρίς γάντια, στο δέρμα, αλλά και στην ψυχή αφήνο-
ντας έκπληκτους όλους τους νεαρούς ειδικευόμενους. Ειρήσθω 
εν παρόδω, εκτός από την ικανότητα της ταχείας και ακριβούς 
διάγνωσης, μπορούσε να διαβλέπει και τις οποιεσδήποτε ανά-
γκες του ειδικευόμενου, διοικητικές είτε οικονομικές τις οποίες 
συζητούσε με τον διευθυντή Ν. Παρίση και τον καθηγητή Ι. Στρα-
τηγό, και από κοινού τις έλυναν. Έτσι προέκυψαν τα δωρεάν τα-
ξίδια των ειδικευομένων στα συνέδρια του εξωτερικού παρα-
χωρώντας τα οικονομικά βοηθήματα των εταιρειών σε αυτούς, 
και όχι κρατώντας τα για ιδία χρήση, επιμελητές και διευθυντής.

Από το 1985 όταν όλα ως προς τη Δερματοχειρουργική στη 
Ελλάδα ήταν όχι απλώς “Εν σπαργάνοις”, αλλά σε προ – εμ-
βρυική κατάσταση, ο Πάνος Βενετσάνος ταξίδεψε πολλές φο-
ρές στη Νέα Υόρκη και ευρύτερα στις ΗΠΑ και εισήγαγε από τό-
τε στους δερματολόγους τις έννοιες TCA PEELING, κατά τα διε-
θνή πρότυπα σε όλες τις πυκνότητες και παραλλαγές, καθώς και 
τα πρωτοεμφανιζόμενα στην Αμερικάνικη Δερματοχειρουργική 
αγορά, FILLERS, ήτοι ZYDERM και ZYPLAST. Επίσης εκπαιδεύ-
τηκε στη μεταμόσχευση μαλλιών από τον NORWOOD (γνωστό 
από την ομώνυμη κλίμακα αλωπεκίας), την οποία εφάρμοζε μέ-
χρι την προ τριμήνου τερματισθείσα ιατρική του δραστηριότητα.

Εξελέγη πολλές φορές στα διοικητικά συμβούλια της Δερμα-
τολογικής αλλά και Δερματοχειρουργικής εταιρείας, αποτελώ-
ντας τον συνδετικό κρίκο αλλά και τον απορροφητή κραδασμών 
και αμφισβητήσεων. Τον συνάδελφο και τον ασθενή τους αντι-
μετώπιζε “ως πλησίον” και τους αγαπούσε “ως εαυτόν”. Η Ελ-
ληνική Δερματοχειρουργική της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
και ένθερμος θεμελιωτής, του οφείλει πάρα πολλά, όντας τότε 
υπό αμφισβήτηση, και με αμφίβολη επιβίωση και ευδοκίμηση.

Προσωπικά, σαν Πρόεδρος της ΕΕΔΧ (Ελληνική Εταιρεία Δερ-
ματοχειρουργικής), όταν εξασφαλίσθηκε (1995), προετοιμάσθη-
κε (1996 - 98) και πραγματοποιήθηκε (1999), το πρώτο και μο-
ναδικό για την Ελλάδα, συνέδριο της Διεθνούς Δερματοχειρουρ-
γικής Εταιρείας ISDS, τον είχα καθημερινό σύμβουλο, συμπα-
ραστάτη, καθοδηγητή και εμψυχωτή, σε ότι σχεδιάσθηκε, επι-
χειρήθηκε, πραγματοποιήθηκε και μεταλαμπαδεύτηκε, σαν σπό-
ρος που με τη βοήθεια του έπεσε “στη γη την αγαθή”. Οφείλω να 
του αποδώσω, τον πρέποντα ελάχιστο φόρο τιμής, όπως προ-
τρέπει ο Περικλής στον Επιτάφιο, “ΑΡΞΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟ-
ΝΩΝ” αλλά και των Δασκάλων, θα έλεγα.

Όμως η λογική της πραγματικότητας είναι ισχυρότερη από τη 
λογική της οποιασδήποτε θεωρίας και περιγραφής. Της πραγ-
ματικότητας, όπως αποτυπώνεται στην ευχαριστήρια επιστολή, 
ενός “πλησίον” ευεργετηθέντος, ενός περιθωριοποιημένου και 
για τα δεδομένα των προηγούμενων δεκαετιών, ενός Χανσενι-
κού ασθενούς από το Νοσοκομείο “Λοιμωδών”. Δηλαδή ενός 
που ήταν “the real thing”, κατά τον κορυφαίο Δερματολόγο και 
διδάσκαλο, καθηγητή A.B. Ackerman (N.Y.U.)

Ένα χειρόγραφο κείμενο, διακοσμημένο με ένα λουλούδι και 
την περικοπή: “Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη, εν 
τω Θεώ μένει, και ο Θεός εν αυτώ. Φόβος ουκ εστί εν τη αγάπη, 
αλλ’ η τελεία αγάπη, εξωβάλλει τον φόβον”. (A’ ΙΩΑΝ. δ΄16,18.)

Γράφει ο Χανσενικός:
Αγαπητέ κ. Βενετσιάνε,
Θερμά σας ευχαριστώ για το αμέριστο ενδιαφέρον και την 

προθυμία που δείξατε για την επίλυση των προβλημάτων των 
ασθενών, και ιδιαίτερα για δικά μου θέματα. Υπέροχος ιερουρ-
γός στον χώρο του πόνου, τελεσιουργείτε το μυστήριο της αγά-
πης με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πλήρη αυταπάρνηση.

Είναι κοινά παραδεκτό από όλους τους ασθενείς, ότι αποτε-
λείτε την προσωποποίηση της καλοσύνης, της αγάπης και της 
υπομονής σαν δόκιμος εργάτης του καθήκοντος. Στην ιερή απο-
στολή σας θυσιάζετε τα πάντα και ότι εκδαπανάσθε κυριολεκτι-
κά. Στ’ αλήθεια θα μπορούσατε και σεις να πείτε τα λόγια ενός 
μεγάλου συγγραφέα τόσο ταιριαστά στην περίπτωση σας “Η 
ζωή μου δεν αξίζει τίποτα, μα το έργο της ζωής μου έχει μεγάλη 
σημασία, γιατί είμαι ο αδελφός και συμπαραστάτης των αναξιο-
παθούντων αυτών ανθρώπων και πρέπει να ζω μόνο γι’ αυτό”.

Με θερμές ευχαριστίες και αγάπη
Α. Σ. Νοσοκομείο Αγ. Βαρβάρας – ενταύθα

Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, Ι. Ταταράκης επι-
κεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας στον αποχαιρετισμό του 
Πάνου, 40 χρόνια αφότου υπηρέτησε στο Αγροτικό Ιατρείο της 
ευρύτερης περιοχής είπε μεταξύ άλλων: “ Ήταν ένας από τους 
ανθρώπους που σημάδεψαν έντονα τα παιδικά μου χρόνια στο 
Σπήλι, όταν υπηρετούσε το τοπικό αγροτικό ιατρείο (1972 - 
1974). Ήταν γιατρός ο οποίος από την αρχή της σταδιοδρομί-
ας του ξεχώρισε για το ήθος του, την εντιμότητα του και την με-
γάλη αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ένας άνθρωπος απλός, σε-
μνός, ευγενής και πολύ ζωντανός. Η ακεραιότητα του ακλόνη-
τη και η αξιοπρέπεια του υπόδειγμα και στάση ζωής. Η έγνοια 
του για τον ασθενή γνήσια, προπάντων για όποιον είχε ασθενή 
στην Αθήνα τον δέχονταν στο προσωπικό του ιατρείο χωρίς να 
δέχεται αμοιβή. Σπουδαίο το εύρος της επιστημονικής του κα-
τάρτισης, η διάθεση του να ενημερώνεται διαρκώς αλλά και η 
ευσυνειδησία του σαν γιατρός. Οι αρετές του, οι ανθρώπινες 
αξίες που υπηρετούσε με πάθος και το επιστημονικό του έργο, 
αξίζουν το θαυμασμό μας. Άφησε την ευπρέπεια και την κοινω-
νική προσφορά μέσα από το ιατρικό του λειτούργημα σαν πα-
ρακαταθήκη. Οι συμπατριώτες μου και ασθενείς του, ξεχειλίζο-
ντας από ανάμεικτη ευγνωμοσύνη και θλίψη συνέρρευσαν κα-
τά δεκάδες, μετά από 40 χρόνια για να τον αποχαιρετήσουν.”.

Η τ. Πρόεδρος της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας Δ. Ντά-
σιου είπε στον αποχαιρετισμό μεταξύ άλλων: “Η προσφορά του 
στην Επιστήμη ήταν ανεκτίμητη. Είναι ένας από τους θεμελιω-
τές της Επεμβατικής Δερματολογίας στην Ελλάδα. Πρόθυμος να 
μεταδίδει τη γνώση και την εμπειρία στους νεότερους. Φωτει-
νό παράδειγμα προσφοράς, υπηρεσίας, εντιμότητας, φιλίας και 
εξαίρετου συναδέλφου. Άριστος Άνθρωπος.”.

Όπως έγραψε η οικογένεια στο αγγελτήριο, “Αν πεθάνει η 
λάμψη στα μάτια τότε ο Πάνος δεν είναι πια εδώ. Όταν σβήσει η 
καλοσύνη και ο αλτρουϊσμός, ο γιατρός - άνθρωπος έσβησε για 
πάντα. Αν πεθάνει η αγάπη, τότε ο Πάνος αποχώρησε αλλά η 
μνήμη του θα ζει για πάντα. Εφυγε για το Φως του Θεού”. Αφή-
νοντας πίσω του τη διάθεση για δημιουργία, και παρακαταθή-
κη την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, το νέο συνάδελ-
φο, και την αναζήτηση νέων δρόμων για τις “Δυτικές Ινδίες” της 
Δερματολογίας και Δερματοχειρουργικής. (Γ.Ν.Σ)

*Σημείωση Εκδότη: 
Ο Γεώργιος Ν. Σγούρος διετέλεσε Ε. Γραμματέας της ΕΔΑΕ 

(1991-1993), Πρόεδρος της ΕΕΔΧ (1995-1999), Board of 
Directors International Society Dermatologic Surgery (1996-
2002). Εκπαιδεύτηκε από τον Π. Βενετσάνο στο Νοσοκομείο 
Λοιμωδών, και επί διετία στις Η.Π.Α, από τους Fred. Mohs (Univ. 
Wisconsin - Madison) και Berni Ackerman (New York Univ), Δή-
μαρχος Ανδρίτσαινας 1999 - 2003. 
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• ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

•  ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

•  ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PLUG AND PLAY

• ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Accent Prime

Το σύστημα Accent Prime της εταιρείας 
Alma Lasers είναι το μοναδικό σύστημα στην 
αγορά, που δύναται να συνδυάσει τους 2 
τύπους Ραδιοσυχνοτήτων: Μονοπολική και 
Διπολική (Dual RF) με την ενέργεια ζεστού και 
ψυχρού υπερήχου για τη λύση-καταστροφή 

των λιποκυττάρων. Ο συνδυασμός αυτός 
δίνει τη δυνατότητα να παρέχεται ελεγχόμενη 
θέρμανση του ιστού σε 2 επίπεδα (ανάλογα 
με το επίπεδο του στόχου της θεραπείας).

Η διπολική ραδιοσυχνότητα διεισδύει από 
2 έως 6 mm, προσφέροντας επιφανειακές 
δομικές αλλαγές. Αντίθετα, η μονοπολική 
ραδιοσυχνότητα έχει τη δυνατότητα διείσδυσης 

Α
Μέρος

Η πιο προηγµένη πλατφόρµα 
σµίλευσης/σύσφιγξης σώµατος 
και αντιγήρανσης προσώπου

Η πλατφόρµα διαθέτει τη νέα 
πρωτοποριακή κεφαλή υπερήχου 
UltraSpeed για βέλτιστα αποτελέσµατα 
και µείωση του χρόνου θεραπείας 
στο µισό! 

Μάθετε περισσότερα για το Accent Prime στο:
www.almaaccentprime.com

 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ/∆ΙΠΟΛΙΚΗ RF
 RF + ΜΑSSAGE
 FRACTIONAL RF (MicroplasmaTM)
 TRANS EPIDERMAL DELIVERY (IMPACTTM)
 ΛΙΠΟΛΥΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ULTRASPEED

 

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/lidsmedical
www.facebook.com/AlmaAccentPrime
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έως και 20 mm, επιδρώντας στη λιπώδη 
μάζα και το επιφανειακό παγιδευμένο λίπος 
(S.T.F – κυτταρίτιδα). Διεγείροντας θερμικά 
αυτά τα επίπεδα του ιστού, βελτιώνεται η 
τοπική κυκλοφορία και η ινώδης κατάσταση 
του ιστού και μειώνεται αισθητά η όψη της 
φλούδας του πορτοκαλιού.

Επίσης, ο συνδυασμός της μονοπολικής 
και της διπολικής ραδιοσυχνότητας βρίσκει 
εφαρμογή σε περιπτώσεις εν τω βάθει 
σύσφιγξης σε περιοχές σώματος αλλά και 
προσώπου, ανώδυνα, χωρίς αναλώσιμα και 
χρόνο αποθεραπείας για τον ασθενή. 

Για τις περιπτώσεις εν τω βάθει σύσφιγξης 
υπάρχει ανάγκη ταυτόχρονης θεραπείας 
(Μονοπολική και Διπολική RF), ενώ η 
έμφαση της κάθε τεχνολογίας εξαρτάται εξ’ 
ολοκλήρου από την ποιότητα, την περιοχή 
και τον τύπο του ιστού.

Ως αποτέλεσμα, έχουμε τη συρρίκνωση του 
κολλαγόνου και την εν τω βάθει σύσφιγξη 
του δέρματος. Η ελεγχόμενη θερμική 
βλάβη επιφέρει συρρίκνωση του ιστού, η 
οποία ακολουθείται από μια φλεγμονώδη 
αντίδραση, που προκαλεί τη μεταφορά 
ινοβλαστών στην περιοχή. 

Οι νέες πρωτοποριακές κεφαλές UniFace 
για το πρόσωπο και UniBody για το σώμα 
χρησιμοποιούνται ως μία μη επεμβατική λύση 

Κεφαλές UniFace & UniBody 

Κεφαλή UniFace Κεφαλή UniBody

Η περιοχή, ως εκ τούτου, ενισχύεται με 
επιπρόσθετο συνδετικό ιστό ως μέρος της 
αναπλαστικής και θεραπευτικής φάσης του. 
Αυτή η φάση ακολουθείται από μια περίοδο 
"αποθεραπείας", ώσπου τελικά να επέλθει 
η επιθυμητή δερματική σύσφιγξη.

Η ευκολία στη χρήση, η αντοχή των ασθενών 
στη θεραπεία χωρίς τη χρήση αναισθησίας, η 
έλλειψη χρόνου αποθεραπείας και το χαμηλό 
ρίσκο για επιδερμική βλάβη κάνει τη μη 
επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων (RF) 
μια ασφαλή, αποτελεσματική και ιδιαίτερα 
θεραπευτική μέθοδο για την αισθητική 
επιδιόρθωση των δερματικών ανωμαλιών 
που σχετίζονται με την ηλικία, όπως ρυτίδες 
και χαλάρωση.

Το Accent Prime επιφέρει δραματικές 
αλλαγές στον ιστό χωρίς την ανάγκη 
επεμβατ ικής θεραπείας ή τοπικών 
αναισθητικών. 

Και οι 2 κεφαλές του συστήματος 
Μονοπολική (Unipolar RF) και Διπολική 
(Bipolar RF) προστατεύουν τον ιστό με 
απευθείας και εξ’ επαφής ψυκτικό μηχανισμό 
για μεγαλύτερη επιδερμική προστασία και 
άνεση στη θεραπεία.

για τη μείωση του διπλοσάγονου και την 
αναδιαμόρφωση του περιγράμματος και για 
την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, αντίστοιχα. 
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Κεφαλή UltraSpeed

Η UltraSpeed είναι η νέα πρωτοποριακή 
κεφαλή της Alma Lasers που προσφέρεται 
κατ’ αποκλειστικότητα στην πλατφόρμα του 
συστήματος Accent Prime. Συνδυάζει έναν 
νέο τύπο τεχνολογίας υπερήχων με ένα 
υπερμεγέθες ακροφύσιο σε σχήμα πιάτου 
για πολύ γρήγορες θεραπείες σμίλευσης 
σώματος. 

Το πρωτόκολλο θεραπείας περιλαμβάνει 
εναλλασσόμενα εγκάρσια (shear) κύματα 
υπερήχων («ψυχρός υπέρηχος» ή «cold 
mode») και κύματα συμπίεσης (compression) 
υπερήχων («ζεστός υπέρηχος» ή «hot mode») 
για εν τω βάθει αύξηση της θερμοκρασίας. 
Η νέα κεφαλή UltraSpeed εκπέμπει απόλυτα 
στοχευμένα κύματα υπερήχων με μεγάλη 
ομοιογένεια στην περιοχή θεραπείας, 
διασπώντας, έτσι, την ακεραιότητα της 
κυτταρικής μεμβράνης χωρίς την οποιαδήποτε 
φθορά στην επιφάνεια της επιδερμίδας ή στους 
παρακείμενους ιστούς, όπως αιμοφόρα αγγεία 
και νεύρα. Σημειωτέον πως ο χρόνος που 
απαιτείται για μία ολοκληρωμένη θεραπεία, 
για παράδειγμα στην περιοχή της κοιλιάς, 
είναι μόλις 20 λεπτά. 

Επιγραμματικά, το Accent Prime λειτουργεί 
με τις κάτωθι κεφαλές θεραπείας:

•  Un i l a rge  κ εφαλή  μονοπολ ι κή ς 
ραδιοσυχνότητας με μεγαλύτερη επιφάνεια 
και ταχύτητα θεραπείας στις περιοχές του 
σώματος και ενσωματωμένο θερμόμετρο 
για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

•  Bipolar κεφαλή διπολικής ραδιοσυχνότητας 
για πιο επιφανειακή δράση σε περιπτώσεις 
επιδερμικής χαλάρωσης με ενσωματωμένο 
θερμόμετρο.

•  Microplasma κεφαλή για κλασματική 
τεχνολογία RF Fractional μονοπολικής 
ραδιοσυχνότητας με εφαρμογές σε 
επιφανειακές ρυτίδες, ανάπλαση δέρματος 
και ουλές ακμής.

•  U n i F a c e  κ ε φ α λ ή  μ ο ν ο π ο λ ι κ ή ς 
ραδιοσυχνότητας RF υψηλής ισχύος 
και παράλληλη εφαρμογή μασάζ για 
θεραπεία του διπλοσάγονου και σμίλευση 
περιγράμματος προσώπου.

•  Un iBody  κ εφαλή  μονοπολ ι κή ς 
ραδιοσυχνότητας RF υψηλής ισχύος 
και παράλληλη εφαρμογή μασάζ για 

αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.
•  UltraSpeed κεφαλή που συνδυάζει έναν νέο 

τύπο τεχνολογίας υπερήχων και εκπέμπει 
απόλυτα στοχευμένα κύματα υπερήχων 
με ένα πολύ μεγάλο ακροφύσιο σε σχήμα 
πιάτου για πολύ γρήγορες θεραπείες 
σμίλευσης σώματος. 

•  I m p a c t  κ ε φ α λ ή  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 
εναλλασσόμενων ακουστικών υπερήχων 
που εισάγει την iTED, μία νέα πολύ 
αποτελεσματική μέθοδο μεταφοράς ουσιών 
διαμέσου της επιδερμίδας.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Σε μια εφαρμογή χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα δύο μέθοδοι: 
α)  εκπομπή μονοπολικής ραδιοσυχνότητας 

RF υψηλής ισχύος, και 
β) παράλληλη εφαρμογή μηχανικού μασάζ

Με  τη ν  ε κπομπή  μονοπολ ι κή ς 
ραδιοσυχνότητας RF μεταφέρουμε σε βάθος 
“θεραπευτική ζέστη” σε επίπεδο δερματικού 

και υποδόριου ιστού, ενώ παράλληλα με το 
μηχανικό μασάζ αυξάνεται η κυκλοφορία, 
επιτυγχάνοντας λεμφική παροχέτευση σε 
επίπεδο υποδόριου ιστού. Έτσι έχουμε 
υψηλής ποιότητας αποτελέσματα στη 
σμίλευση προσώπου και στην κυτταρίτιδα, 
τη σύσφιγξη και τη σμίλευση των μηρών.

Συμπερασματικά, συνδυάζοντας τη μηχανική 
διέγερση με τη μονοπολική ενέργεια RF για 

τη θεραπεία της κυτταρίτιδας επιτυγχάνουμε:
• Συρρίκνωση του κολλαγόνου 
•  Σύσφιγξη και βελτίωση της ελαστικότητας 

του δέρματος
• Εν τω βάθει αύξηση της θερμοκρασίας
•  Βελτίωση της μικροαγγειακής κυκλοφορίας 

και της λεμφικής παροχέτευσης
• Βελτίωση της υφής του δέρματος και
• Μείωση της κυτταρίτιδας

ΚΡΥΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
• Μη επεµβατική κρυολιπόλυση
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας
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• Ενισχυµένος ψυκτικός µηχανισµός
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Η πρωτοπορία της θεραπείας HIFU & Lipo-
HIFU Mediplus , βρίσκεται στην αποτε-
λεσματική δράση της σε 3 διαφορετικά 

επίπεδα του δέρματος. 
Πιο συγκεκριμένα:
1. Κάτω από την επιδερμίδα σε βάθος 1,5 mm.
2.  Στις εσωτερικές στοιβάδες του δέρματος, 

σε βάθος 3mm.
3.  Στο επίπεδο του Επιφανειακoύ Μυοαπο-

νευρωτικού Συστήματος (SMAS), σε βά-
θος 4,5 mm!

Lipo-Hifu: λιποδιάλυση
Το σύστημα Lipo hifu χρησιμοποιεί υψη-

λής έντασης εστιασμένους υπερήχους παρέ-
χοντας ομοιόμορφη ενέργεια σε ακριβές βά-
θος (13mm) για να καταστρέψει στοχευμένα το 
υποδόριο λίπος μη επεμβατικά, προκαλώντας 
ταχεία τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, κα-
ταστρέφοντας τον λιπώδη ιστό ακριβώς κά-τω 
από το δέρμα στην κοιλιά και τα χέρια, χαρί-
ζοντας ορατά αποτελέσματα μετά από μία μό-
νο θερα-πεία μίας ώρας!

Έχει την ικανότητα να διεισδύει στα κατώ-
τερα στρώματα του δέρματος και να φτάνει 
στον λιπώδη ι-στό χωρίς να προκαλεί κα-
μία βλάβη στο δέρμα ή τους περιβάλλο-
ντες ιστούς. 

Εν τω μεταξύ, τα μεταβολιζόμενα περιεχό-
μενα (τριγλυκερίδια, λιπαρά οξέα) των κυττά-
ρων θα απομα-κρυνθούν από το σώμα αυτό-
ματα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και 
τη λεμφική αποστράγγιση χωρίς να βλάψουν 
το ανθρώπινο σώμα.

Hifu: σύσφιξη
Ο Υψηλής Συχνότητας Εστιασμένος Υπέρηχος 
(HIFU) παράγει άμεσα θερμική ενέργεια στο 
δέρμα και στον υποδόριο ιστό κι έτσι μπορεί 
να διεγείρει και να ανανεώνει το κολλαγόνο 
του δέρματος. Το αποτέ-λεσμα αυτής της δια-
δικασίας είναι να βελτιώνει την υφή και να μει-
ώνει τη χαλάρωση του δέρματος. Επι-τυγχάνει 
κυριολεκτικά τα αποτελέσματα ενός λίφτινγκ 
προσώπου ή σώματος χωρίς καμία επεμβατι-
κή χειρουργική επέμβαση ή ενέσεις! Ακόμα, 
δεν προκαλεί φωτοευαισθησία και μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όλες τις εποχές του χρόνου. 

Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί τό-
σο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, και λει-
τουργεί εξίσου καλά για ανθρώπους όλων των 
χρωμάτων του δέρματος, σε αντίθεση με αυτό 
των λέιζερ και των έντονων παλμών.

εύρος θεραπείας 
Ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο για:

• Lifting προσώπου
• Βελτίωση του διπλοσάγωνου.
• Ανύψωση των βλεφάρων.
• Αναδόμηση του δέρματος.
• Βελτίωση του τόνου της επιδερμίδας.
• Αναζωογόνηση του δέρματος.
• Σύσφιξη σώματος
• Διαλύστε το κοιλιακό λίπος και χάστε πόντους.
•  Ιδανικό για το πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέ-

ρια, τα πόδια, τους γλουτούς και την κοιλιά
•  Μοναδική λύση μετά τον τοκετό και μετά την 

αναμόρφωση της λιποαναρρόφησης.
•  Για αδυνάτισμα, βελτίωση της κυτταρίτιδας 

και των ραγάδων

ενέργεια σε στρώματα (layered energy) 
- μετάδοση υπερήχων του hifu
1.  Η κεφαλή DS-4.5 χρησιμοποιείται για τη 

μετάδοση  Εστιασμένων Υπερήχων Υψη-
λής Έντασης στο δέρ-μα και τον υποδόριο 
ιστό. Για να διεισδύσει στο δέρμα 4,5 mm 
σε βάθος και στην άμεση υποδόρια στρώ-
ση SMAS, σχηματίζοντας περιφερειακή θερ-
μότητα, , όπως τα μάγουλα, κλπ.

2.  Η κεφαλή DS-3.0 που χρησιμοποιείται για 
τη μετάδοση Εστιασμένων Υπερήχων Υψη-
λής Έντασης σε 8 MHZ δρα στις εσωτερι-
κές στοιβάδες του δέρματος και είναι υπεύ-
θυνο για την ενεργοποίηση της στοι-βάδας 
του δέρματος του κολλαγόνου,  τη σύσφι-
ξη του περιγράμματος, αλλά και τη βελτί-
ωση των μεγά-λων πόρων και τη μείωση 
της εμφάνισης των ρυτίδων.

3.  Η κεφαλή 10MHZ DS-1.5 (optional) που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοση Εστιασμέ-
νων Υπερήχων Υ-ψηλής Έντασης διεισδύ-
σει στο δέρμα 1,5 mm σε βάθος και είναι 
υπεύθυνο για τη σύσφιξη  της επιδερμί-δας  
στο λεπτότερο ιστό όπως π.χ. στα μάτια.
Η θεραπεία δεν δημιουργεί ερεθισμό και δεν 

απαιτεί χρόνο ανάρρωσης.

προδιαγραφές συστήματος:
MODEL: Mediplus Hifu & Lipo-Hifu
INPUT: AC100V~240V  50/60Hz  
POWER: 180VA
TYPE: Hifu and Lipohifu system
Hifu cartridge shots: 8.000 shots
Lipo Hifu cartridge shots: 600 shots

απο τηΝ επιστηΜοΝιΚη βιβλιοΘηΚη τησ εταιρειασ MEDIcontEc

Μέχρι τώρα το χειρουργικό λίφτινγκ ήταν ο μόνος τρόπος να έχουμε ένα 
όμορφο και νεανικό δέρμα. Η νέα τεχνολογία HIFU & Lipo-HIFU (High Intensity 

Focused Ultrasound) είναι η επιλογή ενός λίφτινγκ χω-ρίς χειρουργείο. Είναι η 
τέλεια σύσφιξη για προγούλι, λαιμό, πρόσωπο, μάτια, ντεκολτέ καθώς και για 

α-δυνάτισμα, λιποδιάλυση & σύσφιξη σώματος. 

Hifu & Lipo-Hifu
ΣΥΣΚΕΥΗ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ LIFTING ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

& ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Μείωση των
ρυτίδων έκφρασης

Μείωση των 
βαθιών ρυτίδων 

(αποτέλεσμα lifting)

Λιποδιάλυση 
& σύσφιξη 
στην κοιλιά

Σύσφιξη 
στα μπράτσα
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Γ 
ια το λόγο αυτό είναι ασφαλέστερο, ει-
δικά σε μελαχρινές επιδερμίδες & σε πε-
ριόδους ηλιοφάνειας. Αυτό μας επιτρέ-
πει να συνεχίζουμε την αποτρίχωση & 

το καλοκαίρι & να μπορούμε να αναλάβουμε 
& πιο σκούρες επιδερμίδες.

Τέλος ειδικά στο χώρο του μπικίνι & στις 
μασχάλες, όπου οι τρίχες είναι συνήθως πιο 
σκούρες & οι θύλακες σε πιο μεγάλο βάθος 
τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. 

Καθότι είναι προηγμένης τεχνολογίας, πο-
νάει λιγότερο από παλαιότερα Διοδικά laser 
& επίσης πετυχαίνει εξάχνωση. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Diode Laser 
MediPlus είναι η μεγάλη του ταχύτητα που μας 
επιτρέπει να κάνουμε αποτρίχωση σε μια πλά-
τη σε 10 μόλις λεπτά. Επίσης, δεν έχει αναλώ-
σιμα. Αυτοί οι δύο παράγοντες συντελούν σε 
χαμηλά λειτουργικά έξοδα.

Το Diode laser Mediplus προσφέρει ένα μο-
ναδικό συνδυασμό υψηλής ταχύτητας θερα-
πείας (έως 3 Hz - 3 παλμούς δευτερόλεπτο), 
μεγάλου spot size & υ ψηλής πυκνότητας ενέρ-
γειας (έως 120 J/cm2). 

Επίσης διαθέτει τη μέθοδο Fast Hair Removal 
(FHR).Με ταχύτητα επανάληψης έως & 10 Hz 
& με πυκνότητα ενέργειας έως & 20 J/cm2. 

Το Diode laser Mediplus, με τη τεχνολογία 
Fast Hair Removal και την εν κινήση πατεντα-
ρισμένη τεχνική, παρέχει γρήγορη, ανώδυ-
νη, άνετη, αποτελεσματική & χωρίς αναλώσι-
μα αποτρίχωση.

•  ταΧΥτητα: Μεγάλο spot size (12mm x 
12mm) - έως 10 Hz

•  οιΚοΝοΜια: Γρήγορη απόσβεση
•  αποτελεσΜατιΚοτητα: Μόνιμη μείω-

ση της τριχοφυΐας
•  εΥΚολια ΧειρισΜοΥ: Οθόνη αφής με 2 

έτοιμα προγράμματα θεραπείας
•  αΝωΔΥΝη Θεραπεια: Με τη νέα τεχνι-

κή Fast Hair Removal & με το Μόνιμη ψύξη 
Sapphire Contact Cooling technique η θε-

απο τηΝ επιστηΜοΝιΚη βιβλιοΘηΚη τησ εταιρειασ MEDIcontEc

Το Διοδικό laser, αν & πολύ διαδεδομένο στην Αμερική, δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα. 
Ο κυριότερος λόγος που το επιλέξαμε, πέραν της εξαιρετικής αποτελεσματικότητάς του, είναι το 
προφίλ ασφαλείας του, καθώς το μεγαλύτερο μήκος κύματος του το κάνει να δρα βαθύτερα, 

"αποφεύγοντας" τη μελανίνη στην επιδερμίδα.

Διοδικό laser Mediplus 
ασφαλέστέρο, έιδικα σέ μέλαχρινέσ έπιδέρμιδέσ & σέ πέριοδουσ ηλιοφανέιασ

ραπεία της αποτρίχωσης γίνεται με ανώδυ-
νο τρόπο & ταχύτητα 30 παλμούς το δευ-
τερόλεπτο.

•  Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρμα-
τος, ακόμη & τους καλοκαιρι νούς μήνες.

τεΧΝιΚα ΧαραΚτηριστιΚα:
•  Τύπος Laser: Διοδικό
•  Μήκος κύματος: 808nm 
•  Μέγεθος Spot: 12x12mm
•  λειτουργία ελέγχου: Έγχρωμη οθόνη 

αφής 10.4 ιντσών 
•  Μέθοδος ψύξης: Αέρας + νερό + σύ-

στημα ψύξης ημιαγωγών

Θεραπειεσ

FASt MoDE 
•  Energy density: 5-10J/cm2
•  Repeat: 10Hz
•  Hair texture: dense-crude fine
•  Cooling: Sapphire contact cooling 

StAnDARD MoDE 
•  Energy density: 5-120J/cm2 
•  Repeat: 1-10Hz 
•  Pulse width: 30-350ms 
•  Cooling: Sapphire 

contact cooling
•  Input power: 

2200W-AC220V/10A 
-  AC110V/20A 

•  Output: 800W 
•  Διαστάσεις: 120 x 50 x 

52cm 
•  Βάρος: 45kg
•  Ισχύς εισόδου: 2200W-AC220V 

/ 10A - AC110V / 20A 
•  Eξόδου: 800W 
•  Διαστάσεις: 120 x 50 x 52 εκα-

τοστά 
•  Βάρος: 45kg
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DESAMED

Η Ανατομία της 
περιοφθαλμικής 
περιοχής 
σχετικά με θεράπειεσ με δερμάτικά fillers

Dr. WolfgAng 
REDkA 

general Surgeon 
practicing 

in Munich, 
germany, as 
a free based 

Aesthetic 
Surgeon.

Τα τελευταία χρόνια, η θεραπεία της 
περιοφθαλμικής περιοχής έχει γίνει μία 
από τις βασικές αισθητικές διαδικασίες 

με δερματικά fillers. Ακόμα και  με τις 
εξειδικευμένες ρεολογικές ιδιότητες του 

TEOSYAL Redensity® [II]*, της πρώτης 
γέλης Υαλουρονικού οξέoς ειδικά 

σχεδιασμένης για την αντιμετώπιση των 
μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια, 

η γνώση της εξειδικευμένης ανατομίας 
της συγκεκριμένης περιοχής 

είναι απαραίτητη.

Ένα βασικό σημείο είναι ότι το δέρμα σε αυ-
τή την περιοχή είναι πολύ λεπτό, σχεδόν δι-
άφανο. Επομένως το λεμφικό σύστημα στο 

δέρμα της περιοχής πρέπει να είναι εξίσου μικρό. 
Καθώς τα λεμφικά αγγεία δεν έχουν δικό τους 
μυ για να μεταφέρουν τη λέμφο, είναι αναγκαία 
μια σχέση μεταξύ του σφικτήρα μυ των βλεφά-
ρων και του δέρματος που να δουλεύει καλά. 
Στο έσω τμήμα από τη νοητή κατακόρυφη γραμ-
μή που διέρχεται από το μέσο της κόρης του μα-
τιού, δεν υπάρχει λίπος μεταξύ του σφικτήρα μυ 
των βλεφάρων και του δέρματος. 

Αν γίνει έγχυση γέλης Υαλουρονικού Οξέος επι-
φανειακά, ανάμεσα στο δέρμα και τον μυ, μπορεί 
να προκύψουν δύο παρενέργειες: Tyndall-effect, 
δηλαδή μια μπλε μελανιά ως αποτέλεσμα της δι-
άθλασης του φωτός μέσα από τη γέλη και οίδη-
μα λόγω της παρεμπόδισης της λειτουργίας του 
λεμφικού συτήματος. Η σωστή τοποθέτηση του 
TEOSYAL Redensity® [II] επομένως, θα πρέπει να 
είναι κάτω από τον σφικτήρα μυ των βλεφάρων.

Αυτός ο μυς χωρίζεται σε δύο μέρη. Το εσω-
τερικό, που ονομάζεται βλεφαρικό και το εξω-
τερικό που ονομάζεται κογχικό. Στο όριο μετα-
ξύ των δύο ένας σύνδεσμος γύρω από την κόγ-
χη του ματιού, ο κογχικός σύνδεσμος, συνδέει 
τον σφικτήρα μυ των βλεφάρων με το χείλος της 
κόγχης. Στο κάτω κογχικό χείλος, στο έσω τμήμα 
του και για μήκος 10 με 15mm ο κογχικός σύνδε-
σμος γίνεται πιο ισχυρός αλλά μικρότερος λόγω 
της ένωσής του με τον ζυγωματικό σύνδεσμο. Σε 
κάποια κείμενα, αυτό το σημείο του συνδέσμου 
ονομάζεται σύνδεσμος δακρυϊκής αύλακας (tear 
trough). Άλλοι ονομάζουν αυτό το σημείο, ως 
η ανατομική δακρυϊκή αύλακα. Ακριβώς κάτω 
από αυτή την ανατομική δακρυϊκή αύλακα, βρί-
σκουμε μια τριγωνική εμβύθιση που ονομάζεται 
κοιλότητα της δακρυϊκής αύλακας.

Η γωνιώδης φλέβα και το έξω όριο του ανελ-
κτήρα μυ του άνω χείλους και του ανελκτήρα 
μυ των περυγίων της ρινός καθορίζουν πάντα 

•  

•  

το κατώ/έσω όριο της κοιλότητας της δακρυϊκής 
αύλακας (Εικ.1).

Στο 1/3 περίπου των ανθρώπων, η γωνιακή 
αρτηρία συνοδεύει την γωνιακή φλέβα.

Η μόνη ένδειξη για την θεραπεία της περιοχής 
είναι ένα ορατό κοίλωμα. Στο κέντρο αυτού του 
κοιλώματος μεταξύ του οστού και του μυ δεν υ-
πάρχει κάποιο διακριτό ανατομικό στοιχείο. Κά-
θετες εγχύσεις με βελόνα ή βαθιές εγχύσεις με 
κάνουλα, από την προζυγωματική περιοχή, εί-
ναι ασφαλείς αν η εφαρμογή γίνει πάνω στο πε-
ριόστεο. Όταν φτάνουμε στην κοιλότητα της δα-
κρυϊκής αύλακας, όπως γνωρίζουμε θα πρέπει 
να αποφύγουμε να διακινδυνεύσουμε να τραυ-
ματίσουμε τα υποκόγχια αγγεία και νεύρο. Το υ-
ποκόγχιο τρήμμα βρίσκεται επί τα εντός της νο-
ητής γραμμής από το μέσο της κόρης του μα-
τιού, (γραμμή της ίριδας) 10mm σε νέους ασθε-
νείς έως 3mm σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς κά-
τω από το κάτω χείλος του οφθαλμικού κόγχου.

Κάτω από το χείλος του οφθαλμικού κόγχου, 
ανάμεσα στο ζυγωματικό οστό και τον σφικτή-
ρα μυ των βλεφάρων υπάρχουν δύο βαθιές α-
ποθήκες λίπους: η έσω και η έξω αποθήκη λί-
πους (SOOF - sub orbicularis oculi fat). Το α-
νώτερο όριο του SOOF είναι ο κογχικός σύνδε-
σμος, το έσω και κατώτατο όριο του SOOF είναι 
ο ζυγωματικός σύνδεσμος. Το SOOF τελειώνει 
πάνω στη νοητή γραμμή από το μέσο της κό-
ρης του ματιού, (γραμμή της ίριδας). Αυτό ση-
μαίνει ότι το SOOF τελειώνει, εκεί που ξεκινά η 
tear trough κοιλότητα.

Στο έξω όριο του οφθαλμικού κόγχου, μπο-
ρεί να είναι ορατή μια αύλακα που είναι γνωστή 
ως βλεφαροζυγωματική. Αυτή η αύλακα σχημα-
τίζεται από το SOOF και τον κογχικό σύνδεσμο.

Προσοχή, οι εγχύσεις με Υαλουρονικό Οξύ 

στο SOOF μπορεί να αυξήσουν την βλεφαροζυ-
γωματική αύλακα.

Για να διορθωθεί αυτή η κοιλότητα, η έγχυση 
με βελόνα θα πρέπει να γίνει πάνω από το σύν-
δεσμο. Αν χρησιμοποιηθεί κάνουλα πρέπει ο συ-
ύνδεσμος να διαπεραστεί. Σημειώστε ότι αν κά-
νετε έγχυση με TEOSYAL Redensity® [II] κοντά 
στον έξω κανθό, μπορεί να προκληθεί δυσκο-
λία στην ανύψωση του άνω βλέφαρου (αυτό εί-
ναι προσωρινό φαινόμενο λόγω της λιδοκαΐνης 
που περιέχεται στο TEOSYAL Redensity® [II] και 
που μπορεί να επηρεάσει τον κροταφικό κλάδο 
του προσωπικού νεύρου).

Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημοσιευθεί περι-
στατικά τύφλωσης μετά από εγχύσεις στην περι-
οφθαλμική περιοχή. 

Η αγγείωση της περιοχής είναι περίπλοκη αλ-
λά η γωνιακή αρτηρία δεν διατρέχει πάνω στο 
οστό. Έτσι, η εφαρμογή με filler αυστηρά πάνω 
στο οστό στην περιοχή της δακρυικής αύλακας, 
είναι ασφαλής.

Η περιοχή του μεσόφρυου πρέπει να οριστεί ως 
η πιο επικίνδυνη περιοχή για έγχυση δερματικών 
fillers λόγω του κινδύνου να επηρεαστούν αγγεία. 
Στην περιοχή του μεσόφρυου κανένα στρώμα 
μαλακού ιστού δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ασφαλές. Η υπερτροχήλια αρτηρία, η 
οποία αναστομώνεται με τη γωνιακή αρτηρία, 
ξεκινά από το οστό. Σε μελέτη σε πτώματα στην 
περιοχή του μεσόφρυου, ειδικά αν υπάρχουν 
οι γνωστές γραμμές «11», η αρτηρία βρίσκεται 
προσαρτημένη στο δέρμα μέσω όλων των 
στρωμάτων του μαλακού ιστού μέχρι το οστό. 
Γνωρίζοντας ότι η πυκνότητα του δέρματος σε 
αυτή την περιοχή ποικίλει, συνίσταται μόνο μια 
αυστηρά ενδοδερμική έγχυση.

Εικόνα 1.
Ανατομική tear trough 

και δυσπλασία στην 
tear trough. 

Από το αρχείο του 
Dr. Redka-Swoboda.



Dr. WOLFGANG REDKA SWOBODA
Dr. Redka – Swoboda completed his medi-

cal studies at the University of Ulm, Germany 
in 1984 and received his board certification 
as a general surgeon in 1992. In the follow-
ing 9 years he was Se-
nior physician and Dep-
uty Chief physician in 
the Department of Sur-
gery and Traumatology 
at the hospital of Mar-
ketoberdorf, Germany. 
During the same period 
he was the Chief phy-
sician and Medical Director of the Emergen-
cy service of the region Ostallgau, being in 
charge of training and continuing of the De-
partment of Surgery and Traumatology in 
Eschenbach, Germany as well as Medical Di-
rector and Chief physician in the Center for 
Rehabilitation and Preventive Medicine "Ko-
nig Ludwig" in Schwangau, 

Germany completed his clinical career. Since 
2002, Dr. Redka-Swoboda is running work-
shops and dermal fillers worldwide, and since 
the foundation of TEOXANE Laboratories he 
is an international consultant and one of the 
main speakers for TEOXANE products. Dr. 
Redka -Swoboda is specialized in aesthetic 
risk management and complication with der-
mal fillers. He is running cadaver courses and 
lectures on the anatomy of the face and in-
jection techniques, with several European uni-
versities, including the Head Surgical Train-
ing Center of the Institute of Anatomy in Sal-
zburg, Austria. He is now practicing in Munich, 
Germany as a free based aesthetic surgeon.

Με την εγγύηση

Ομιλητές
Dr. Wolfgang Redka Swoboda
Dr. Βασιλική Παπαδοπούλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ξενοδοχείο Patras Palace, 
Όθωνος Αμαλίας 11, Πάτρα, 26223
τηλ. 2610623131

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
marketing@desamed.gr/2106820555

Παρακαλούμε ενημερώστε μας 
για την παρουσία σας 
μέχρι 8/5/2018 
λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών

10:00 - 11.00
Anatomy of the lips and lower face. Lip enhancement and lower face treatment - new injection 

techniques. How to avoid injection mistakes in the lower face. 

11:00 - 11:45 
LIVE DEMO: Lip enhancement and lower face treatment - new injection techniques. 

How to respect the constant lip movement with a dynamic filler? Dynamic perioral Treatment 
with RHA2 & RHA3, bar code with RHA1-new injection techniques

11:45 - 12:15 Lunch Break

12:15 - 13:15
Anatomy of the midface – fat compartments and anatomic dangers. Giving dynamic volume in the 

midface: towards new trends of treatment - combined treatment of Ultra Deep & RHA4 

13:15 - 14:15
LIVE DEMO: Giving dynamic volume in the midface: towards new trends of treatment - combined 

treatment of Ultra Deep and RHA4

14:15 - 15:15
Anatomy of the tear through and upper face

15:15 - 16:15
LIVE DEMO: Upper face and periorbital area and tear trough treatment. 

Redensity II - the only product on the market specifically designed to tackle under eye circles - 
How to obtain a natural effect without side effects with Redensity II

Q & A

•  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α

2ο TEOXANE 
Patras Masterclass 
19 Μαϊου 2018 
Ξενοδοχείο Patras Palace, 
Όθωνος Αμαλίας 11, Πάτρα

RHA - REDENSITY II
παρουσίαση των προϊόντων νέας τεχνολογίας 

δυναμικού Υαλουρονικού Οξέος RHA 
& θεραπεία περιοφθαλμικής περιοχής 

με το REDENSITY II



ΣΕΛΙΔΑ 74

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΤΟ 100% ΦΥΣΙΚΟ & ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

MASTER THE POWER OF YOUTH 
Για αυτό το λόγο η Advanced Aesthetic Technologies Inc. μια αμερικά-

νικη εταιρεία που βασίζεται στην ανάπτυξη βιο-τεχνολογιών στον τομέ-
α της αισθητικής ιατρικής, εστίασε την έρευνά της, στη δημιουργία ενός 
νέου φυσικού filler, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ασθε-
νούς, όσον αφορά την αισθητική διόρθωση ατελειών του προσώπου.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 
ΜΕ FILLER ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Το δερματικό filler Algeness® είναι το αποτέλεσμα 10ετούς επιστη-
μονικής και κλινικής έρευνας. Είναι το πρώτο στο είδος του, κατάλλη-
λο για όλους τους ασθενείς που επιθυμούν ασφαλείς, υποαλλεργικές 
ενέσιμες θεραπείες στο δέρμα τους. 

Όλο και περισσότερες γυναίκες, απαιτούν ασφαλείς πρακτικές από 
τους επαγγελματίες ειδικούς που ασχολούνται με την ομορφιά, δεν ε-
παναπαύονται και δεν καθησυχάζονται με τις πληροφορίες που παρέ-
χονται από τους κατασκευαστές των fillers. Όσοι βάζουν σε προτεραι-
ότητα την υγεία τους, όσον αφορά στην αναζήτηση μιας νεανικής εμ-
φάνισης, επιθυμούν ασφαλή και βιοσυμβατά προϊόντα που να μην πε-
ριέχουν χημικά και διαλυτικά υλικά.

ALGENESS® 
ΥΠΟΔΟΡΙΟ FILLER - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Το Algeness® είναι ένα βιοϋλικό που περιέχει καθαρή γέλη Αγαρό-
ζης (πολυσακχαρίτης) και παράγεται, έπειτα από μια ιδιαίτερη διαδι-
κασία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της αισθητικής ιατρικής, είναι στη 
διάθεση του ασθενούς, ένα filler 100% φυσικό και βιοδιασπώμενο.

Χάρη στη μοριακή και βιοφυσική δομή του και στη μοναδική διαδι-
κασία έγχυσής του, ο ιατρός είναι σε θέση να σας προσφέρει τα μέγι-
στα αποτελέσματα άμεσα, σε αντίθεση με άλλα ενέσιμα υλικά, όπου 
απαιτείται αναμονή ημερών ή και εβδομάδων για να φανούν τα τελι-
κά αποτελέσματα.

Αυτή την ιδιότητα, την αποκαλούμε Mastering your ResultsTM*, μια 
τεχνική μικροεγχύσεων, σε συνδυασμό με μάλαξη που κάνει γλυπτική, 
διορθώνει το περίγραμμα και προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο 
σχήμα του προσώπου.

Το Algeness® είναι κατάλληλο για άτομα που επιθυμούν να επανα-
φέρουν τη νεανική όψη και τον όγκο στο πρόσωπό τους, να λειάνουν 
τις ρυτίδες και να γεμίσουν τα χείλη τους. 

Με τη γήρανση, το πρόσωπό μας χάνει τον όγκο του, στον οποίο οφείλεται η ξεκούραστη νεανική μας 
εμφάνιση. Τα δερματικά fillers, χρησιμοποιούνται ευρέως για το γέμισμα των λεπτών γραμμών, ρυτίδων, 

χειλιών, καθώς  και για την προσθήκη όγκου στις παρειές. Στην αγορά, υπάρχουν διαθέσιμοι, πολλοί 
διαφορετικοί τύποι δερματικών fillers, με αποτέλεσμα ο ενδιαφερόμενος να είναι δύσκολο να κατανοήσει 

εκείνο που του ταιριάζει.
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Προσφέρει μια νεανική και φυσική εμφάνιση γεμίζοντας τις γραμμές 
στην περιοχή γύρω από το στόμα και τις ρινοπαρεικές πτυχώσεις, κα-
θώς, επίσης και τις ρυτίδες στο πόδι της χήνας και το μέτωπο. Επίσης, 
δίνει όγκο στα χείλη, αποκαθιστά το περίγραμμα του προσώπου και 
δίνει όγκο στις παρειές.

Τα διορθωτικά αποτελέσματα του Algeness® διαρκούν περίπου 12 
μήνες ή και περισσότερο, ανάλογα με την ποσότητα του υλικού και το 
βάθος της έγχυσης.

 Ανάλογα με την περιοχή της έγχυσης, η διαδικασία είναι σχετικά α-
νώδυνη, παρόλο που ενδεχομένως να υπάρξει μια ήπια ενόχληση, 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε ευαίσθητα σημεία, όπως η ρινική 
περιοχή ή τα χείλη. 

Χάρη στη μοναδική του φυσική βιοσυμβατότητα και τη μη ύπαρξη 
χημικών προσθέτων (BDDE), οι αλλεργικές αντιδράσεις μετά τη θερα-
πεία είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Ο χρόνος που απατείται για μία συνεδρία είναι περίπου ίδιος με αυ-
τόν των παραδοσιακών filler Υαλουρονικού Οξέος. Οι ασθενείς που 
επιλέγουν το Algeness® για τις αισθητικές τους θεραπείες, επιστρέ-

φουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αμέσως μετά την αισθη-
τική διαδικασία.

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα filler, το Algeness® είναι 100% φυσι-
κό και βιοδιασπώμενο. Επιτυγχάνει την νεανική εμφάνιση και την προ-
σθήκη όγκου στο πρόσωπο, χωρίς την προσθήκη χημικών ή διαλυτι-
κών υλικών ή διασταυρούμενων παραγόντων και απορροφάται πλή-
ρως και ασφαλώς με την πάροδο του χρόνου από τους φυσικούς μη-
χανισμούς του σώματος. 

* Mastering your ResultsTM  
Εαν επιθυμείτε να λάβετε το training manual του Algeness καθώς και βί-
ντεο εφαρμογών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Vencil.

Αποκλειστική διάθεση:  
Vencil ltd, 
Παπαρρηγοπούλου 5Α, 15232 Χαλάνδρι
τηλ: (0030) 2110149100
www.vencil.gr

ME TO 100 % ΦΥΣΙΚΟ 
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 

ALGENESS®… 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ !
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ARMATURA

ID

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΟυΡΛΙΒΑΣ

CEo 
& Co-founder 
ARMATURA

Η καινοτομική τεχνολογία της 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
σε δερματολογικά σκευάσματα!

A νακαλύφθηκε στο C.S.I.C. (Con-
cejo Superior de Investigacione 
Cientificas / Superior Council of 

Scientific Research), την πιο σημαντική 
δημόσια ερευνητική δομή της Ισπανίας. 

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου αυ-
τής έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη συνέρ-
γεια μεταξύ κάποιων χρησιμοποιούμενων 
αντιοξειδωτικών, που είναι μερικές φο-
ρές ικανά να αυξήσουν σημαντικά την α-
θροιστική αντιοξειδωτική τους ικανότητα.

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επη-
ρεάσουν την ενεργοποίηση κ των καθε-
νός από τα αντιοξειδωτικά.

Μεταξύ των πιο σημαντικών χημικών 
παραγόντων είναι : η μοριακή δομή, οι 
ενεργές λειτουργικές ομάδες, οι ειδικοί α-
ντιοξειδωτικοί καταλύτες, το μοριακό βά-
ρος, το PH, οι διπλοί δεσμοί άνθρακα, οι 
συντελεστές διαλυτότητας κτλ, καθώς και 
η αντιοξειδωτική ικανότητα κάθε μορίου.

Η διάρκεια και ο βαθμός της μοριακής 
ενεργοποίησης είναι μεταξύ των πιο ση-
μαινόντων φυσικών παραγόντων.

Δεν χρειάζονται όλα τα αντιοξειδωτικά 
τον ίδιο χρόνο ενεργοποίησης για να φτά-
σουν στη μέγιστη αντιοξειδωτική τους ι-
κανότητα. Η πιο σημαντική παράμετρος 
για τον έλεγχο της καλύτερης απόδοσης 
είναι η βελτιστοποίησή τους. Μόλις η μέ-
γιστη αντιοξειδωτική τους ικανότητα βρε-
θεί στην πιο επιθυμητή αιχμή της, η ενερ-
γοποίηση πρέπει να διακοπεί λόγω του 
ότι μετά από την αιχμή αυτή η αντιοξει-
δωτική τους ικανότητα αρχίζει να ελαττώ-
νεται σταδιακά ή γρήγορα. Αυτή η μείω-
ση – αμέσως μετά τον ιδανικό χρόνο ε-
νεργοποίησης – λαμβάνει χώρα όταν ξε-
κινάει η οξείδωση και για το λόγο αυτό 
είναι απαραίτητο να οριστεί ο ιδανικότε-
ρος χρόνος με μεγάλη ακρίβεια σε κάθε 
συγκεκριμένο φυσικό συστατικό.

Όταν πρόκειται για ένα μείγμα 2 ή πε-
ρισσότερων αντιοξειδωτικών, ο ιδανικός 
χρόνος ενεργοποίησης έχει προηγουμέ-
νως προσδιοριστεί για κάθε ένα από αυ-
τά και αυτή η καθορισμένη παράμετρος 
διατηρείται πάντα σταθερή με σεβασμό.

Η αντιοξειδωτική ικανότητα αναλύ-

εται χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο 
Somogyi-Nelson. Αυτό το αντιδραστήριο 
είναι ικανό να εκτιμήσει με μαθηματική α-
κρίβεια την αντιοξειδωτική ικανότητα των 
προς έλεγχο μορίων. Όταν κάποια αντι-
οξειδωτικά, όπως συγκεκριμένα φυσικά 
φλαβονοειδή, ενεργοποιούνται, μπορούν 
να αυξήσουν την αντιοξειδωτική τους ικα-
νότητα 618,64% (7.186 φορές υψηλότε-
ρη από αυτήν χωρίς ενεργοποίηση). Αυ-
τό διότι οι συνεργικές δράσεις αυξάνονται 
επίσης με συγκεκριμένα αντιοξειδωτικά.

Για καλύτερη κατανόηση της σημασί-
ας της ενεργοποίησης θα μπορούσαμε 
να δώσουμε το παράδειγμα του υγρού 
VIUSID. Σε ανενεργοποιημένη μορφή, εί-
χε αρχικά αντιοξειδωτική ικανότητα 1.100 
βαθμών. Όταν ενεργοποιήθηκε αυξήθηκε 
στις ακόλουθες τιμές : 1.225, 1.320 και 
3.300, αυξανόμενο κατά 200%. Αργότε-
ρα, το 2004, η παραγωγός εταιρεία κατά-
φερε να πετύχει αντιοξειδωτική ικανότητα 
9.600 στο υγρό VIUSID (7.836 φορές υ-
ψηλότερη από την αρχική μη ενεργοποι-
ημένη κατάσταση). Αυτά τα αποτελέσμα-
τα υποδεικνύουν ότι η ενεργοποίηση εί-
ναι απαραίτητη και ουσιώδης στο να α-
ποκτηθεί η μέγιστη βιολογική δραστη-
ριότητα και, ως συνέπεια, η μέγιστη α-
ποτελεσματικότητα, στην αντιμετώπιση 
νόσων οι οποίες άμεσα ή έμμεσα πα-
ράγουν ελεύθερες ρίζες.

Οπότε είναι απολύτως κατανοητό ότι μι-
λάμε πλέον για μια νέα κατηγορία τεχνο-
λογικά εξελιγμένων προϊόντων: 

Μοριακά Ενεργοποιημένα 
Συμπληρώματα Διατροφής 
και Καλλυντικά

Δύο από αυτά τα εξελιγμένα προϊόντα 
είναι και τα GLIZIGEN και VIUSID, τα ο-
ποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώ-
πιση των ιικών δερματικών λοιμώξεων και 
των ΣΜΝ (Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων 
Νοσημάτων) που οφείλονται στους ιούς 
των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), τον 
απλό αλλά και τον έρπητα των γεννητι-
κών οργάνων (HSV1 και HSV2), τη μολυ-
σματική τέρμινθο κ. ά (GLIZIGEN) και για 

την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος των ασθενών (VIUSID). 

Η σειρά GLIZIGEN περιέχει ‘’Μορια-
κά Ενεργοποιημένο’’ Γλυκυρριζινικό ο-
ξύ το οποίο επιδρά κατάλληλα και ανα-
στέλλει την ιική αναπαραγωγή σε όλα τα 
στάδιά της, χωρίς καμία απολύτως ανε-
πιθύμητη ενέργεια (ερεθισμό, καυστικό-
τητα, εγκαύματα). 

Το VIUSID χορηγείται για την ενίσχυ-
ση-ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
πληθώρα ιογενών λοιμώξεων (HBV, HCV, 
HIV, HPV, HSV, CMV, EBV, ιός γρίπης…), 
αυτοάνοσων νοσημάτων (π.χ. Ψωρία-
ση) αλλά και από ανθρώπους που θέ-
λουν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό 
τους χωρίς να πάσχουν από συγκεκρι-
μένη νόσο. Το συγκεκριμένο σκεύασμα 
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την 
CATALYSIS S.L. σε συνεργασία με τον Νο-
μπελίστα Luc Montagnier (2008 Nobel 
Prize in Physiology or Medicine) και σύμ-
φωνα με το BRUNSWICK LABORATORIES 
των Η.Π.Α. και το U.S.D.A. είναι το πιο ι-
σχυρό αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα δια-
τροφής στον κόσμο.

Τα παραπάνω σκευάσματα εισάγονται 
και διανέμονται στην Ελληνική αγορά α-
ποκλειστικά από την εταιρία ArmAturA.

Θεραπειών 70, Καλαμαριά, ΤΚ: 55132
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2313-252202, 

6944527442, 6937888551

Τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία παρότι 
αποτελούνται από φυσικά συστατικά, έχουν δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν ήδη τύχει της αποδοχής 
μεγάλης μερίδας της ιατρικής κοινότητας. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην ενισχυμένη βιολογική 
δραστηριότητα και βιοχημική δραστικότητα που αποκτούν τα συστατικά έπειτα από τη βιοκαταλυτική διαδικασία 
της ‘’ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ’’! Η διαδικασία αυτή βελτιώνει σημαντικά και τους δύο παραπάνω δείκτες, 
όλων των αντιοξειδωτικών και πολλών φυσικών μορίων.
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Β
ρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πα-

ρουσιάσω το εξαίρετο σύγγραμ-

μα Color Atlas of Oral Diseases: 
Diagnosis and Treatment σε 4η έκ-

δοση στα Αγγλικά, του Καθηγητή Γιώργου Λάσκα-

ρη, ένα επιπλέον «πετράδι» στα εξαίρετα βιβλί-

α που έχει συγγράψει και έχουν μεταφραστεί σε 

12 διεθνείς γλώσσες. Το νέο σύγγραμμα, μπο-

ρεί να χαρακτηρισθεί ως αληθινό κόσμημα, ικανό 

να αντιπροσωπεύσει για άλλη μία φορά διεθνώς 

την Ελλάδα με αξιώσεις, αφού βρίσκεται ήδη στην 

πρωτοπορία για 30 συναπτά χρόνια με 4 αλλεπάλ-

ληλες εκδόσεις, στην Αγγλική γλώσσα, και σημα-

ντικές επιστημονικές βραβεύσεις.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο βιβλίο ανταπο-

κρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες επιστημονικές 

και εκδοτικές απαιτήσεις, προσεγμένο ως την τε-

λευταία λεπτομέρεια του, τόσο από άποψη επιστη-

μονικής τεκμηρίωσης, όσο και αισθητικής παρου-

σίας. Είναι πλήρες, εύχρηστο, πρακτικό ώστε μπο-

ρεί να χαρακτηρισθεί μοναδικό στο είδος του, το ο-

ποίο περιλαμβάνει, στις 709 σελίδες του, το σύνολο 

των νοσημάτων του στόματος (τοπικών και συστη-

ματικών) περιγράφοντας πλήρως τη διάγνωση και 

θεραπεία τους. Το κείμενο είναι ακριβές, σαφές, πε-

ριεκτικό και πρωτότυπα παρουσιασμένο, ώστε κα-

θιστά αληθινή απόλαυση τη μελέτη του. Ο συγγρα-

φέας παραθέτει αφενός τη μακροχρόνια γνώση και 

εμπειρία του στο αντικείμενο της Στοματολογίας, α-

φετέρου τις πλέον σύγχρονες απόψεις από την ε-

κτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα εντυπω-

σιάζουν το εκπληκτικό φάσμα των νόσων του στό-

ματος, με τις 1003 έγχρωμες φωτογραφίες και η ο-

λοκληρωμένη περιγραφή κάθε νοσήματος (βασικά 

χαρακτηριστικά/keywords, κλινική εικόνα, ιστολο-

γικά ευρήματα, εργαστηριακές εξετάσεις, θεραπεί-

α) ταξι-νομημένα σε 43 κεφάλαια, και ένα παράρτη-

μα με 2 ακόμη κεφάλαια, ένα με την ταξινόμηση των 

νόσων ανάλογα με τη μορφολογία της βλάβης και το 

χρώμα, και ένα με την κλινική διαδικασία της βιοψί-

ας και την ερμηνεία της ιστολογικής έκθεσης.

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία του συγγράμμα-

τος είναι οι αριστουργηματικές φωτογραφίες από 

το προσωπικό αρχείο του Γιώργου Λάσκαρη, ό-

λες έργα τέχνης, που μαρτυρούν από μόνες τους 

τη βαθιά γνώση και κλινική πείρα του συγγραφέα. 

Ειδικότερα στο κεφάλαιο των δερματικών νόσων, 

αναπτύσσονται με εξαιρετικό τρόπο τα δερματο-

βλεννογόνια νοσήματα, που σε συνδυασμό με το 

τεράστιο εύρος και των λοιπών νόσων του στόμα-

τος, καθιστά το βιβλίο ανεκτίμητο για τον Δερματο-

λόγο. Το σύγγραμμα είναι επίσης εξαιρετικά χρή-

σιμο στην κλινική πράξη για τον Στοματολόγο, τον 

Οδοντίατρο, τον Ωτορινολαρυγγολόγο, τον Παθο-

λόγο, τον Γενικό Ιατρό, τον Παιδίατρο, καθώς και 

τον Ειδικευόμενο Ιατρό και τους Φοιτητές της Ια-

τρικής και Οδοντιατρικής.

Συμπερασματικά, αυτό που αποκομίζει ο ανα-

γνώστης είναι ο μόχθος, η κλινική εμπειρία και 

το βάθος των γνώσεων του συγγραφέα, που εί-

ναι αποτυπωμένο σε κάθε σελίδα του βιβλίου, κα-

θώς και η αφοσίωσή του στην Στοματολογία. Χω-

ρίς κανένα δισταγμό, το χαρακτηρίζω ως το πλέον 

έγκυρο βιβλίο αναφοράς στο είδος του, διεθνώς, 

στο χώρο της Στοματολογίας και της Δερματολογί-

ας, που διεκδικεί τα πρωτεία στον παγκόσμιο χάρ-

τη της Στοματολογίας, και προβάλει την Ελληνική Ι-

ατρική με τον πιο αξιόπιστο τρόπο.

Δημήτρης Ρηγόπουλος
Καθηγητής Δερματολογίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ/ντης Νοσ. «Α. Συγγρός»
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Ασφάλεια, ποιότητα, αποτελεσματικότητα 
& καινοτομία στην αισθητική μεσοθεραπεία

Η Fusion Meso είναι μια επαγγελματική 
σειρά προϊόντων μεσοθεραπείας βα-
σισμένη, τόσο σε μεμονωμένα ενεργά 

συστατικά όσο, και σε αποκλειστικά κοκτέιλ με 
καινοτόμα ενεργά συστατικά για την ανανέω-
ση του δέρματος και την αποκατάσταση των 
φυσικών του λειτουργιών.  

Η εταιρεία έχει πάνω από 15 χρόνια εμπει-
ρίας στη δημιουργία προϊόντων  μεσοθεραπεί-
ας. Κάθε ένα προϊόν είναι αποτέλεσμα εντατι-
κής έρευνας τόσο για την ποιότητα των σκευ-
ασμάτων όσο και για την αποτελεσματικότη-
τά τους με πολύ υψηλό βαθμό επιστημονικής 
καινοτομίας. Η εταιρεία ήταν από τις πρώτες 
που χρησιμοποίησε βιομιμητικά πεπτίδια και 
η μοναδική με τη δυνατότητα δημιουργίας ε-
ξατομικευμένων και αποστειρωμένων ορών 
και μασκών.

Η εταιρεία έχει όλες τις πιστοποιήσεις για την 
παραγωγή δερμοκαλλυντικών και ιατροτεχνο-
λογικών προιόντων (ISO 13485, ISO 22716, 
GMP). Τα μεσοθεραπευτικά σκευάσματα πα-
ράγονται με φαρμακευτικής ποιότητας συ-
στατικά και αποστειρώνονται με την τεχνική της 
μικροδιήθησης. Έτσι ευαίσθητα συστατικά ό-
πως αυξητικοί παράγοντες και βιομμητικά πε-

πτίδια διατηρούν τη δραστικότητά τους και ε-
ξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια.

Η Fusion Meso έχει πάνω από 30 διαφο-
ρετικά σκευάσματα κοκτέιλ και μεμονωμέ-
να συστατικά για όλες τις θεραπείες στο πρό-
σωπο, το σώμα και τα μαλλιά. Τα σκευάσμα-
τα εκτός από τα κλασικά συστατικά της μεσο-
θεραπείας εμπεριέχουν αυξητικούς παράγο-
ντες, βιομιμητικά πεπτίδια σε συνδυασμούς 
που μας παρέχουν τη μέγιστη αποτελεσματι-
κότητα  στις θεραπείες. 

Ένα ενδεικτικό κοκτέιλ είναι το F-LIFT+ FACE 
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να κάνει λίφτινγκ 
στο πρόσωπο και το λαιμό, αναδόμηση, μεί-
ωση ρυτίδων ενώ παράλληλα έχει ισχυρή α-
ντιγηραντική και προστατευτική δράση. Μετα-
ξύ άλλων περιέχει υαλουρονικό οξύ υψηλής 
ποιότητας, 4 βιομιμητικά πεπτίδια και 3 αυξη-
τικούς παράγοντες (Hyaluronic acid, Carcinine, 
Hexapeptide-10, CG-EDP3, CG-TGP2, CG-
bFGF, CG-IGF1, CG-TRX)

Ένα άλλο κοκτέιλ της σειράς το F-XFC+ το 
οποίο είναι μια σύνθεση για βιοαναζωογόνη-
ση που εμπεριέχει πάνω από 65 ενεργά συ-
στατικά για αναζωογόνηση, λάμψη, ζωτικότη-
τα και ελαστικότητα στο δέρμα (6 μέταλλα, 23 

αμινοξέα, 18 βιταμίνες, 6 συνένζυμα, 5 νου-
κλεϊκά οξέα, 2 αντιοξειδωτικοί παράγοντες, έ-
να πεπτίδιο με αυξητικόμορφη δράση, Ταυρί-
νη, γλουταθειόνη, EGF & FGF αυξητικοί παρά-
γοντες και υαλουρονικό οξύ).

Για το σώμα ενδεικτικά το κοκτέιλ για την 
κυτταρίτιδα, F-XBC BODY, περιέχει λιπάση, 
υαλουρονιδάση, καφεΐνη, καρνιτίνη, οργανικό 
πυρίτιο, ρουτίνη, τροξερουτίνη, γκίγκο μπιλό-
μπα, αγκινάρα, σεντέλα ασιάτικα και ταυρίνη.  

H Fusion Meso προσφέρει ειδικά κοκτέιλ για 
την αναζωογόνηση, την ακμή, τη λεύκανση, 
την περιοχή των ματιών, τις ουλές, τη κυττα-
ρίτιδα, τις ραβδώσεις, την σύσφιγξη του σώ-
ματος, τη λιπόλυση και την ανδρογενετικού 
τύπου αλωπεκία.

Η Fusion Meso παρέχει απόλυτα ασφαλή 
προϊόντα με τον μοναδικά αποτελέσματα  και 
καινοτομία που βασίζονται στην πάνω από δε-
καπέντε χρόνια πείρα της. ID

FUSION MESO
Η μεσοθεραπεία είναι μια κλασική αξία στο χώρο της αισθητικής 

ιατρικής, δοκιμασμένη για δεκαετίες,  η οποία προσφέρει ασφαλείς, 
και αποτελεσματικές θεραπείες. H εταιρία APALIS biomedical έχει 

την τιμή να εκπροσωπεί την Fusion Meso κατά αποκλειστικότητα στην 
Ελλάδα και την Κύπρο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΣΟυΡΑΣ
Γενικός Διευθυντής της APAlIS biomedical

Πριν Μετά



ΣΕΛΙΔΑ 80

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑPAlIS

Η εφαρμογή των νημάτων 
ανάρτησης Miracu FORTE 
P D O  t h r e a D  l i f t  γ ι α  Κ α υ Κ α σ ι α  π ρ ό σ ω π α

ΜΙχΑΗΛ Ε. ΚΕχΑΓΙΑΔΑΚΗΣ 
MD, MPH

Με την παρουσίαση των ελκτικών νημάτων COG μερικά χρόνια πριν, δημιουργήθηκε η ελπίδα ότι το αποτέλεσμα 
των χειρουργικών τεχνικών facelift θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός ολίγων λεπτών σε συνθήκες ιατρείου αναίμακτα, 

με πολύ μειωμένη πιθανότητα δυσάρεστων συμβαμάτων, συντομότατη έως καθόλου αποθεραπεία και φυσικά με κλάσμα 
του κόστους μίας χειρουργικής επέμβασης.

Η κλινική πράξη έδειξε ότι τα 
συνήθη νήματα COG δεν 
στέκονται στο ύψος των 

προσδοκιών του marketing που 
τα συνόδευε. Αυτό συμβαίνει για 
πολλούς λόγους:  

Τα συνήθη νήματα Cog δεν 
προορίζονται για Καυκάσια 
πρόσωπα

Ίσως οι περισσότεροι που παρα-
κολούθησαν σχετικά workshops 
στο εξωτερικό κατά την πρώτη πε-
ρίοδο της παρουσίασης των ελκτι-
κών νημάτων PDO θα θυμούνται 
την συνήθη πρακτική να χρησιμο-
ποιούνται μοντέλα Ασιατικής κα-
ταγωγής. Τα ασιατικά πρόσωπα εί-
ναι πιο μικρά, πιο «ελαφρά», και 
δίνουν πιο εύκολα αποτελέσμα-
τα με τις περισσότερες θεραπείες 
Αισθητικής Ιατρικής.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ό-
τι η κύρια χώρα παραγωγής των 
περισσότερων νημάτων PDO είναι 
φυσικά η Νότια Κορέα, και φυσικά 

οι δοκιμές των νημάτων τους γί-
νονται κατά κανόνα σε ομοεθνείς 
τους. Η χρήση νημάτων ανάρτη-
σης σε Καυκάσια πρόσωπα προ-
ϋποθέτει διαφορετική διάμετρο 
και μήκος του νήματος, αλλά και 
ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής των 
αγκίστρων για αυξημένη ανθε-
κτικότητα και μακροζωία του α-
ποτελέσματος.

Λάθος ένδειξη
Δεν είναι κρυφό ότι τα νήματα 

αποτέλεσαν ένα όχημα για το ε-
πιπόλαιο marketing πολλών χώ-
ρων υγείας και ομορφιάς, περνώ-
ντας μέσω της τηλεόρασης και του 
internet στη συνείδηση του κοινού 
σαν μια λύση “one-stop” για όλα 
τα προβλήματα ενός προσώπου. 

Η έλξη και η ανάρτηση όμως 
οφείλουν να έπονται της αποκα-
τάστασης του όγκου του προσώ-
που και της βελτίωσης της ποιότη-
τας του δέρματος, αλλιώς η έλξη 
από τα άγκιστρα μπορεί να υπερ-

τονίσει τα υφιστάμενα προβλήμα-
τα (άδεια ζυγωματικά, ατροφία και 
φωτογήρανση του δέρματος, πε-
ριοδοντίτις και απώλεια της οδο-
ντικής στήριξης, κ.ά.). 

Η ένθεση ελκτικών νημάτων 
COG αποτελεί μία ιατρική πρά-
ξη, συνεπώς η επιλογή της χρή-
σης τους πρέπει να γίνεται ορθο-
λογικά από τον θεράποντα και όχι 
από μία απελπισμένη ασθενή που 
έχει να παρευρεθεί σε κάποιο γά-
μο μία εβδομάδα μετά και αγχώ-
νεται για την εμφανισιακή της ε-
πικράτηση!

Λανθασμένη τεχνική
Η ένθεση των ελκτικών νημάτων 

είναι μία off-label εφαρμογή, κά-
τι που αποτελεί ίσως και τον κα-
νόνα στην Αισθητική Ιατρική. Αυ-
τό δε σημαίνει ότι πρέπει να γίνο-
νται εκπτώσεις στην ποιότητα της 
θεραπείας, και αυτό προϋποθέτει 
την κατάλληλη εκπαίδευση των ι-
ατρών μέσα από εξειδικευμένα σε-

μινάρια, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα και το προφίλ 
ασφάλειας της εφαρμογής. 

Φυσικά αυτό δε μπορεί να επι-
τευχθεί μέσω μίας απλής επίδει-
ξης της τεχνικής σε ένα εταιρικό 
event, αλλά μέσω λεπτομερούς 
πρακτικής εκπαίδευσης σε ατομι-
κά μοντέλα.

Με τη σωστή εκπαίδευση ιατρού 
αλλά και ασθενούς, αλλά και την 
κατάλληλη επιλογή τύπου και α-
ριθμού νημάτων COG ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του α-
σθενούς (φύλο, φυλή, ηλικία, κα-
τάσταση του δέρματος, απώλεια υ-
ποδορίου ιστού, ατροφία ούλων, 
απώλεια οδοντικής στήριξης, κ.α.), 
αλλά και το συνδυασμό των ελκτι-
κών νημάτων με άλλες τεχνικές σε 
συνδυαστικά πρωτόκολλα (π.χ. με 
Plasma minilift με τη συσκευή 2ης 
γενιάς Plasma BT – πρωτόκολλο 
PlasmaThread M. Kechagiadakis 
2017), μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελέσματα σαν τα ακόλουθα:

Περιστατικό 1: Αρμονικό αποτέλεσμα μετά την ένθεση 2 νημάτων Miracu FORTE COG 
18G100mm ανά πλευρά. Τόνωση του οβάλ, ανύψωση του ζυγωματικού, απόκρυψη 
της εισολκής στο επίπεδο της γνάθου λόγω απώλειας οδοντικής στήριξης. 

Περιστατικό 2: Συνδυαστικό πρωτόκολλο με 2 νήματα Miracu FORTE COG 18G100mm 
ανά πλευρά, 2 νήματα Miracu 4D COG 19G90mm ανά πλευρά, βιοδιεγερτικό filler 
υδροξυαπατίτη Juves Simmetro 1.25ml ανά ζυγωματικό, 2 σύριγγες (2.5ml) Juves 
Volumo στα χείλη, αναίμακτη άνω βλεφαροπλαστική με Plasma BT, και εφαρμογή 46 
μονάδων Botox στο ανώτερο πρόσωπο. ID

Η εταιρία νημάτων Miracu έχει ειδικά σχε-
διασμένα νήματα για βαριά καυκάσια πρό-
σωπα όπως η σειρά FORTE και BELLEZA.
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Basic Otorhinolaryngology
A Step-by-Step Learning Guide

Second Edition, Thieme
Rudolf Probst, gerard grevers, Heinrich Iro

Πρόκειται για ένα βιβλίο- ένα τόμο, 422 Σελίδων ιδιαίτερα επιμελημένο τόσο όσον αφορά τη δομή του, αλλά και σε ό,τι αφορά την επιμέλεια του. Καλύ-

πτει όλεςτις πτυχές της Ωτορινολαρυγγολογίας και δεν αφήνει κενά σημεία της Ειδικότητας, έστω και εάν δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, λόγω του 

περιορισμένου όγκου του βιβλίου.Οι συνοπτικοί πίνακες είναι απόλυτα κατανοητοί και ευχάριστα αναγνώσιμοι από τον ενδιαφερόμενο και οι εικόνες 

του, εκ των οποίων οι περισσότερς είναι έγχρωμες, συμβαδίζουν με την όλη σοβαρότητα της συγγραφής.

Ως εκ τούτου, διαθέτει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που το καθιστούν χρήσιμο και ευχάριστο στον αναγνώστη. 

Απευθύνεται σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό περιλαμβανομένων των Φοιτητών Ιατρικής και όχι μόνο.Οι Ειδηκευόμενοι Ωτορινολαρυγγολόγοι Ιατροί θα 

βρουν στο βιβλίο αυτό απαντήσεις που αφορούν την καθημερινότητα ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους Ειδικούς που αναζητούν μία πρώτη πληροφόρηση πριν 

επεκταθούν σε λεπτομερέστερη μελέτη. Τέλος θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και στον Γενικό Ιατρό, ο οποίος καλείται μερικές φορές να δώσει απάντηση 

σε τρέχοντα Ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα.

Συνοψίζοντας, για όλους τους παραπάνω λόγους θα συνιστούσα το βιβλίο αυτό αναπιφύλακτα στους νέους και παλαιούς συναδέλφους καθώς θα καλύπτει 

πλήρως τις καθημερινές και όχι μόνο, επιστημονικές τους απαιτήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον.

Σταύρος Γ. Κορρές
Ομ. Καθηγητής Νευροωτολογίας-Κλινικής Ακοολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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GLIZIGEN
Όχι πια άλλες μολύνσεις από HPV

VIUSID® 
Eιδικά σχεδιασμένο για την αύξηση της ανοσολογικής άμυνας

To GLIZIGEN είναι μία εναλλακτική θεραπεία για πολλούς ασθενείς με 
λοίμωξη από επιχείλιο ή και γεννητικό έρπητα (ερπητική αιδοιοκολπίτι-
δα, ερπητική βαλανοποσθίτιδα) υποτροπιάζοντα απλό έρπητα, έρπητα 
ζωστήρα, οξυτενή κονδυλώματα και κοινές μυρμηκίες.

Η ανοχή στο GLIZIGEN είναι εξαιρετική, χωρίς ερεθισμό ή οποιοδήπο-
τε είδος ανεπιθύμητων ενεργειών. Η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη και 
απόλυτα συμβατή με κάθε συστηματική αγωγή που παίρνει ο ασθενής.
Άριστη ανοχή και παντελής απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών

Το GLIZIGEN είναι απόλυτα συμβατό με την εφαρμογή λοιπών συμ-
βατικών θεραπειών. Δεν προκαλεί ερεθισμό και χάρη στη σύστασή του 
από φυσικά συστατικά δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κλινικές μελέτες έδειξαν:
HPV
Σε όλους τους θεραπευόμενους ασθενείς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

•  Υψηλή αποτελεσματικότητα στην ιική αρνητικοποίηση μόνο σε 10 μέ-
ρες, υποδεικνυόμενη από κολποσκόπηση και ιστοπαθολογία

•  Άριστη ανοχή ακόμα και στις μέγιστες χρησιμοποιούμενες δόσεις
•  Απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών
•  Άριστη θεραπευτική συμμόρφωση

HSV
Σε όλους τους θεραπευόμενους ασθενείς παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

•  Υψηλή επιταχυνόμενη αποτελεσματικότητα στην αρχική και στις υπο-
τροπιάζουσες φάσεις της λοίμωξης από έρπητα γεννητικών οργάνων, 
με αποτελέσματα σε 12 μέρες

•  Άριστη αναλγητική και αντιελκωτική δράση από την πρώτη χρήση
•  Άριστη ανοχή χωρίς ερεθισμό ή ανεπιθύμητες ενέργειες ακόμα και σε 

έγκυες γυναίκες

•  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, που σέβεται την υγιεινή της περιοχής 
με αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία

Δοσολογία: 3-5 εφαρμογές ημερησίως

ArmAturA: Θεραπειών 70, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, 
Κιν.: 6937 888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr

Το VIUSID® είναι ένα διατροφικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την 
αύξηση της ανοσολογικής άμυνας σε όλες τις διαδικασίες που προκα-
λούν ανοσοανεπάρκεια.

Η μοριακή ενεργοποίηση των συστατικών του VIUSID® αυξάνει σε 
μεγάλο βαθμό τη δύναμη της βιολογικής δραστηριότητας όλων αυτών, 
χωρίς τροποποίηση ή μεταβολή της μοριακής δομής.

Όλες οι μοριακές ενώσεις που συνθέτουν το σκεύασμα VIUSID® εί-
ναι στις κατάλληλες περιεκτικότητες και για το λόγο αυτό δεν έχουν πα-
ρατηρηθεί παρενέργειες ούτε οποιαδήποτε τοξικότητα μετά τη χρήση 
του προϊόντος.

Επιπλέον, τα απαραίτητα αμινοξέα που περιέχονται στο VIUSID® κα-
θιστούν δυνατή τη διατροφική ανάπτυξη, ουσιώδη  για την αύξηση της 
ανοσολογικής άμυνας.

Το VIUSID® υφίσταται μοριακή ενεργοποίηση αυξάνοντας έτσι τις αντι-
ιικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των συστατικών του.

ΣυΝΘΕΣΗ 
• Αντι-ιικά: Γλουκοζαμίνη, μηλικό οξύ, γλυκυρριζινικό οξύ     
• Μέταλλα: Θειικός ψευδάργυρος   
• Αμινοξέα: Αργινίνη, γλυκίνη  
•  Βιταμίνες: Βιταμίνη C, παντοθενικό ασβέστιο (Β5), βιταμίνη Β6, φυλ-

λικό οξύ, βιταμίνη Β12     
• Έκδοχα: Μέλι, λεμόνι, μέντα, νεοεσπεριδίνη και Guar Gum

Το VIUSID® συνδυάζεται άριστα με τις αντιρετροϊκές αγωγές.
•  επιφέρει περαιτέρω μειώσεις του ιικού φορτίου σε ασθενείς με σταθε-

ρά χαμηλό έως μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.
•  μειώνει τη χοληστερόλη, την LDL και τα τριγλυκερίδια σε ασθενείς με 

συνδυασμένες θεραπείες 
* συσχετίστηκε με τη μείωση της επίπτωσης και της σοβαρότητας με-

ρικών από τις παρενέργειες των αντιρετροϊκών θεραπειών.

ArmAturA: Θεραπειών 70, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 252 202, Κιν.: 6937 888551, 6944 527442, www.armatura.gr FB: ArmAturA.gr
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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

REVOLOTION
Λοσιόν για την θεραπεία της τριχόπτωσης.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

SIMETRO
Εμφύτευμα 
Υδροξυαπατίτη 
Ασβεστίου

Alma Beauty Reboost by ALMALASErS
από τη LIDS MEDICAL

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

Με δραστικά συστατικά όπως Ολιγοπεπτίδια, Sawpalmetto, βιοτί-
νη, Αμινοξέα, πανθενόλη
ΑΛΛΑΖΟυΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΤΡΙχΟΠΤΩΣΗΣ

Η Evdermia καινοτομεί στην θεραπεία της τριχόπτωσης με την δημι-
ουργία της Revolotion, συνδυάζοντας για πρώτη φορά σε ένα προϊόν:
1. Αντιγηραντικούς παράγοντες
2. Αντιανδρογόνα
3. Ενυδατικούς και τροφοτονωτικούς παράγοντες

Με την χρήση της Revolotion και τον 
πρωτότυπο και μοναδικό συνδυασμό των 
συστατικών της, επιτυγχάνουμε ορατά και 
γρήγορα αποτελέσματα όπως:
•  Σημαντική και γρήγορη μείωση της τρι-

χόπτωσης,
•  Αναζωογόνηση του τριχωτού της κεφα-

λής και των τριχοθυλάκων,
•  Μείωση των χνοωδών τριχών,
•  Αύξηση της πυκνότητας των τελικών 

τριχών.
Σε κλινική μελέτη παρακολούθησης με 

χρήση ψηφιακών μεθόδων παρατηρήθηκε:
•  70,31% αύξηση των τελικών τριχών

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δύο φορές την ημέρα τέσσερις με πέντε ψεκασμούς στο δέρμα του 
τριχωτού της κεφαλής (όχι από απόσταση). Κάνουμε ελαφρά επά-
λειψη μετά από κάθε ψεκασμό για καλύτερη απορρόφηση.

χωρίς χρονικό περιορισμό
Μικροβιολογικά και δερματολογικά ελεγμένο.

ΕVDERMIA: Ιωνίας 25, Περαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 23920270
email: info@evdermia.gr, www.evdermia.gr

To SIMETRo είναι ένα 
δερματικό εμφύτευμα 
Υδροξυαπατίτη Ασβε-
στίου από την Γαλλική 
εταιρία JUVES. 

Πρόκειται για ένα ιδιαί-
τερο υλικό τόσο ως προς 
την δράση του όσο και 
ως προς την μεγάλη δι-
άρκεια των αποτελεσμά-
των του. 

Ο Υδροξυαπατίτης εί-
ναι φυσικό συστατικό του 
σώματος μας, ιδιαίτερα 
των οστών, και ως εκ 
τούτου πολύ φιλικό. Ως 
ενέσιμος βιοδιεγέρτης, 
το Simetro, δημιουργεί 
νέο ιστό στο σημείο έγ-
χυσης, πληρώνοντας την 
περιοχή ενώ παράλλη-
λα αναζωογονεί σημα-
ντικά το δέρμα.

APAlIS
Θεμιστοκλέους 1
10677 Αθήνα
Τηλ: 2103808296
Email: info@apalis.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
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MiraDry  
Η μοναδική μη-επεμβατική θεραπεία 

Η Mira Dry υπερισχύει όλων των θεραπειών για την υπεριδρωσία 
και βρωμιδρωσία στις μασχάλες. Είναι η μοναδική μη-επεμβατική 
θεραπεία που παρέχει ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα, χωρίς πόνο και 
χωρίς παρενέργειες. Η μέθοδος βασίζεται στην ενέργεια μικροκυ-
μάτων, που διοχετεύεται μέσω της συσκευής miraDry βαθιά μέσα 
στο δέρμα, εκεί όπου βρίσκονται οι ιδρωτοποιοί αδένες. Το επίπε-
δο ενέργειας των μικροκυμάτων ρυθμίζεται με ακρίβεια από τον 
δερματολόγο και μετατρέπεται σε θερμότητα, που οδηγεί τους ι-
δρωτοποιούς αδένες σε πλήρη εξουδετέρωση. Οι ιδρωτοποιοί α-
δένες από την στιγμή που εξαλείφονται, δεν αναγεννιούνται. Αυ-
τό σημαίνει ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ιδρώτα και κακοσμίας στις μασχά-
λες. Η Mira Dry εγκαινιάζει μία νέα εποχή για την οριστική θεραπεί-
α του ιδρώτα και της κακοσμίας στις μασχάλες. Είναι η ασφαλέστε-
ρη, η πλέον σύγχρονη και δημοφιλής μέθοδος σε όλο τον κόσμο. 
Αν συγκρίνουμε την miraDry με τις 
άλλες θεραπευτικές επιλογές που 
υπάρχουν μέχρι σήμερα, θα βεβαι-
ωθούμε για την υπεροχή της.

Η μέθοδος miraDry χρησιμο-
ποιεί προηγμένη τεχνο-
λογία μικροκυμάτων 
(miraWave), που εξου-
δετερώνει τους ιδρω-
τοποιούς αδένες στις μα-
σχάλες.

Η τεχνολογία miraWave ε-
πιτρέπει την επιλεκτική στό-
χευση της ενέργειας των μι-
κροκυμάτων με ακρίβεια μόνο 
στην περιοχή όπου βρίσκονται 
οι ιδρωτοποιοί αδένες, χωρίς 
να επηρεάζει τους υπό-
λοιπους ιστούς του δέρ-
ματος.

Η ενέργεια προκαλεί 
την εξάλειψη των ιδρω-
τοποιών αδένων μέσω της θερμό-
λυσης. Η miraDry δεν χρησιμοποιεί ούτε 
χημικές ουσίες, ούτε ακτινοβολία. Κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας, ένα ειδικό σύστημα 
ψύξης προστατεύει και δροσίζει την επιδερμίδα και τις δομές του 
δέρματος κάτω από το υποδόριο λίπος, προλαμβάνοντας την πρό-
κληση εγκαυμάτων.

Η συσκευή miraDry διαθέτει 5 επίπεδα ενέργειας, που ρυθμί-
ζουν την ένταση και το βάθος της θεραπείας ανάλογα με τις ανά-
γκες του κάθε ατόμου. Το πάχος του δέρματος δεν επηρεάζει το α-
ποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα από τα εγγενή πλε-
ονεκτήματα της τεχνολογίας μικροκυμάτων για την εξάλειψη του ι-
δρώτα και της κακοσμίας στις μασχάλες.

Η ενέργεια εκπέμπεται σε μήκη κύματος ακριβώς ανάμεσα σε 
αυτά που εκπέμπονται από τις αποδεδειγμένα ασφαλείς συσκευ-
ές LASER και RF.

Η θεραπεία miraDry χρησιμοποιεί επαναστατικό σύστημα τοπι-
κής αναισθησίας, που κάνει την διαδικασία ανώδυνη, ασφαλή, σύ-
ντομη και άκρως αποτελεσματική.

FDA-cleared / Μόνιμα αποτελέσματα / Χωρίς επέμβαση
Σε μια μόνο συνεδρία

Το Laser Lunula με την πιο εύκολη και ανώδυνη θεραπεία, σας βο-
ηθά να μετατρέψετε τα αποχρωματισμένα και παραμορφωμένα νύ-
χια, σε καθαρότερα και υγιέστερα. Η Αμερικανική εταιρεία Erchonia 
Corporation εισήγαγε στην Ιατρική κοινότητα την εγκεκριμένη α-
πό το FDA συσκευή Laser Lunula. Το μηχάνημα είναι το πρώτο και 
μοναδικό μη θερμικό λέιζερ που λαμβάνει έγκριση του FDA για τη 
στόχευση του μύκητα των νυ-
χιών (ονυχομυκητίαση). Τα α-
ποτελέσματα των κλινικών δο-
κιμών του λέιζερ Lunula έχουν 
δημοσιευθεί στο ιατρικό περι-
οδικό Podiatry Review. Σε μια 
18μηνη μελέτη 323 ασθενών, 
99% των ασθενών ανέφεραν 
πλήρη κάθαρση των μυκητι-
ασικών λοιμώξεων μετά από 
τέσσερις θεραπείες. 

Πλεονεκτήματα: 
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας 
• Χωρίς ανάγκη επιτήρησης 
• Χωρίς ρίσκο 
• Χωρίς πόνο

SPECIfICATIon
Configuration: 2 Line Generated Class 2 Laser Diode Modules
Wavelength: 635nm & 405nm
Modulation: Constant Wave (CW)
Display: Full Color TFT Touch Screen Control Center
Power Source: 100-240VAC 50-60Hz
Chassis: Powder Coated Aircraft Aluminum
Treatment Area: 304 Stainless Steel for Anti-Microbial Properties
Housing: Injection Molded Process with Non-Allergen Material/
Plastic
Weight: 23lbs. (10.43kg)
Accessories: 2-Keys, Power Cord & Laser Safety Glasses
Complaint to: ISO 13485 Medical Device Quality, IEC 60825-1 
Laser Safety, IEC 60601-1-2 EMC, IEC 60601-1 MEE Safety, CE 
Mark, CB Cert, CMDCAS
Laser Class 2 / Device Class II (USA); 2a(EU)
Made in the USA 

Lunulalaser  
Υγιή και καθαρά νύχια

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

Πριν & Μετά
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Δεν έχουν δημιουργηθεί όλα τα Dermal Fillers με τον ίδιο τρόπο. 
Τα Dermal Fillers της Intraline έχουν αναπτυχθει, χρησιμοποιώντας 
τα καλύτερα συστατικά σε ειδικά διαμορφωμένο μοριακό επίπεδο 
| με εξειδικευμένες φόρμουλες, παρέχοντας μία απίστευτα ομαλή 
και φυσική εμφάνιση, καθώς και μακράς διάρκειας αποτελέσματα. 

Παράγονται μέσω μίας πατενταρισμένης βακτηριακής διαδικα-
σίας ζύμωσης | δε προέρχονται ποτέ από ζώα | με το υαλουρονι-
κό οξύ της Intraline, να είναι τόσο αποτελεσματικό, καθώς και πε-
ριβαλλοντικά υπεύθυνο. 

Έχοντας κατασκευαστεί με μεγάλη προχοχή και μετά απο πολλά 
χρόνια έρευνας, τα Dermal Fillers της Intraline χρησιμοποιούν τη και-
νοτόμο τεχνολογία σφαιροποίησης, η οποία εξομαλύνει την ακα-
νόνιστη μοριακή δομή των παραδοσιακών υαλουρονικών οξέων.

Τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες της Intraline; 
Σημαίνει πιο ομαλά, μακράς διάρκειας και ακόμα πιο φυσι-

κά αποτελέσματα, ιδανικά τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες. 
Το Intraline ONE είναι κατάλληλο για τη θεραπεία των μεσσαί-

ων έως βαθύτερων ρυτίδων στις γραμμές έκφρασης, τις ρινοπα-
ρειακές αύλακες, τις ρινοχειλικές ρυτίδες, τις ρυτίδες ματιών, κα-
θώς και το μεσόφρυο. 

Το Intraline TWO προτείνεται για την αντιμετώπιση βαθιών ρυ-
τίδων, του περιγράμματος του προσώπου, καθώς και την αύξηση 
του όγκου των χειλιών. 

Το Intraline MEN επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση βαθιών ρυ-
τίδων, του περιγράμματος του προσώπου, της κάτω γνάθου, των 
γραμμών έκφρασης και πολλών άλλων αισθητικών βλαβών, ανά-
λογα τις εκάστοτε ανησυχίες των πελατών.

Τα Dermal fillers της Intraline αναπτύσσονται και παράγο-
νται στη Σουηδία.

• Aντιβακτηριακή Δράση
• Kαταπραϋντική Φροντίδα
Eνδείκνυεται σε:
• Eπεí βάσεις που προκαλούν

λύση της συνέχειας του δέρí 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 (í 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

• Yπερτροφικών Oυλών • Xηλοειδών
από Tραύí ατα, Eγκαύí ατα, Xειρουργικές επεí βάσεις

Eπεí βάσεις πλαστικής χειρουργικής

Iκανοποιητικό "Aποτέλεσí 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 εφαρí 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

1 KATAXORISI ScarEase 22 x 16:������ 1  12-10-17  14:41  ������ 1

INTRALINE DERMAL FILLER
Γιατί Intraline;

Δημοκρατίας 14, Αγ. Ανάργυροι, 13561, Αθήνα
Τηλ.: 210 – 2610583, info@medidrops.gr | www.medidrops.gr
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Η αντιμετώπιση της τριχόπτωσης από τη FROΪKA® είναι στοχευ-
μένη στην προστασία και στην διατήρηση της ομαλής λειτουργί-
ας των τριχοθυλάκων γιατί αυτοί εμπλέκονται αποκλειστικά, τό-
σο στην ανάπτυξη νέων μαλλιών, όσο και στην συγκράτηση των 
ήδη υπαρχόντων στο τριχωτό. 

Ο συνδυασμός των δραστικών συστατικών που περιέχονται πα-
ρέχουν πολυδύναμη συνεργιστική δράση κατά της τριχόπτωσης 
και υπέρ της υγείας του τριχωτού.
AnTI-HAIR loSS - PEPTIDE loTIon
Πεπτιδιακή λοσιόν αγωγής για τις περιόδους που υπάρχει έντο-
νη τριχόπτωση
AnTI-HAIR loSS - PEPTIDE Shampoo
Πεπτιδιακό σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης χωρίς SLES ή PARABENS

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 μίγματος σιλικόνης & ελαστομερών (ασκεί μεγαλύ-
τερη πίεση λόγω βελτιωμένης ελαστικότητας), με την αντιηλια-
κή προστασία ενάντια στις βλαπτικές συνέπειες που προκαλεί 
ο ήλιος στις ουλές. 

Δημιουργεί ένα ελαστικό, αδιάβροχο, αντιηλιακό φιλμ στην 
περιοχή της ουλής που την απομονώνει από  βακτήρια και ρύ-
πους, επιτρέποντας στον αέρα να διαπερνά και παρέχει βαθιά 
ενυδάτωση στο πάσχον δέρμα. 

Είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε, αβο-
καντίνη, συνδυασμό οργανικών φίλτρων. Το 
SCAR gEl SPf 50+ βελτιώνει την εμφά-
νιση των παλιών ουλών και προλαμ-
βάνει την δημιουργία νέων χηλοειδών, 
υπερτροφικών & ατροφικών ουλών, μελαγ-
χρωματικών ουλών. Διατίθεται σε δύο συ-
σκευασίες 15 & 30 ml.
fRoIMED
Mητρομάρα 77
13678 Αθήνα
Τηλ: (210) 24.44.378,
(210) 24.44.018
www.froika.com
e-mail: info@froika.com 

ANTI-HAIR LOSS TREATMENT
από τη FrOIKA

Scar Gel Extra
από τη FrOIKA

Scar Gel SPF 50+      
από τη FrOIKA®

Το Sunekos® 200 είναι 
η νέα ενέσιμη θεραπεία, η 
οποία προάγει τη φυσι-
κή αναγέννηση του δερ-
ματικού ιστού (Dermal 
Biogenesis) μέσω της 
δημιουργίας νέας εξω-
κυττάριας μήτρας (ECM). 
Η σύνθεση της νέας ECM 
πραγματοποιείται μέσω της τ ό ν ω σ η ς 
της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστί-
νης, τα οποία αποτελούν τα κύρια δομι-
κά στοιχεία της. 

Το Sunekos® 200 είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν, 
προστατευόμενο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αποτελού-
μενο από: Yαλουρονικό oξύ και συνδυασμό 6 Aμινοξέων 
(πρόδρομοι κολλαγόνου και ελαστίνης). 

Η εξαιρετικά ισορροπημένη σύνθεσή του είναι αυτή που 
καθιστά τη συγκεκριμένη φόρμουλα μοναδική, έτσι ώστε 
να  εξασφαλίσει την παραγωγή νέου κολλαγόνου τύπου 
IVκαι νέας ελαστίνης.

Το Sunekos® 200 είναι μια 
ενέσιμη θεραπεία που προά-
γει τα νεανικά, φυσικά χαρα-
κτηριστικά του δέρματος μέ-
σω της ομοιόστασης της ECM, 
βελτιώνοντας την απώλεια 
όγκου του προσώπου, μει-
ώνοντας τις ρυτίδες και ενυ-
δατώνοντας το δέρμα. 

Είναι Medical Device Κατη-
γορίας ΙΙΙ, που εφαρμόζεται με 
έγχυση με βελόνα ή/και χρήση 
κάνουλας σε πρόσωπο, σώμα, ουλές και ραγάδες.
MESoMED
Επαύλεως 36, Χαϊδάρι, 12461, Αθήνα, Τηλ: 210 5910165
email: info@mesomed.gr, www.mesomed.gr   

Καινοτόμο gel σιλικόνης- ελαστομερών & υαλουρονικού 
οξέος που στεγνώνει άμεσα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα 
για την αντιμετώπιση παλιών & νέων ουλών. 

Το Scar Gel Extra, προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για τη 
βελτίωση κάθε τύπου ουλής δίνοντας παράλληλα μια άριστη με-
ταξένια όψη. Η διαφανής και άοσμη φόρμουλα μαλακώνει, λει-
αίνει και βελτιώνει την εμφάνιση, το χρώμα και την υφή των ου-
λών οποιασδήποτε αιτιολογίας, προστατεύει το δέρμα από οποιο-
δήποτε βακτηριακή εισβολή και βοηθά στην πρόληψη βακτηρι-
ακών μολύνσεων. Είναι εμπλουτισμένο με 
υαλουρονικό οξύ και Shea Butter με έντο-
νη αναπλαστική δράση και μείωση της άδη-
λης απώλειας νερού από την επιδερμίδα. 

Διατίθεται σε δύο συσκευασίες 15 & 30 ml. 

fRoIMED
Mητρομάρα 77
13678 Αθήνα
Τηλ: (210) 24.44.378,
(210) 24.44.018
www.froika.com
e-mail: info@froika.com

SUNEKOS® 200 
από τη MESOMED
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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



ΣΕΛΙΔΑ 94

προσεχή δερματολογικά συνέδρια
HOT TOPICS IN MELANOMA 
& NON-MELANOMA. 
SKIN CANCER 2018
April 12-14, 2018
Tuscany, Italy
www.fondazione-menarini.it

INTERNATIONAL FORUM 
ON AESTHETIC MEDICINE 2018
April 14-16, 2018
Makati City, Philippines 
www.cbbmed.com/ifamph

EUROPEAN ACADEMY 
OF DERMATOLOGY AND 
VENEREOLOGY 15th SPRING 
SYMPOSIUM 2018
May 3-6, 2018, Montenegro
www.eadvbudva2018.org

INTERNATIONAL PEDIATRIC 
DERMATOLOGY CONGRESS 2018
May 10-12, 2018, Dubai
United Arab Emirates
www.cvent.com/events/international-
paediatric-dermatology-conference

Πρακτικές ςυμβουλές 
ςτη Διαχέιριςη του αςθένους 
μέ Ψωριαςη 
11 - 12 Μαΐου 2018
Θεσσαλονίκη, Lazart Hotel
•  Η Ψωρίαση μέσα από το φίλτρο των 

συννοσηροτήτων 
•  Η προσέγγιση του ψωριασικού α-

σθενούς με διαταραχές διάθεσης 

Δέρματικές Παθηςέις 2018: 
Παρέλθον, Παρον & μέλλον
31 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018, Αθήνα
Oργάνωση: Free Spirit
Τηλ. 210 6048260 / 6047476

EUROPEAN SOCIETY FOR 
PEDIATRIC DERMATOLOGY 2018
June 7-9, 2018, London
United Kingdom
www.espd2018.com

5th WORLD CONGRESS 
OF DERMOSCOPY 2018
June 14-16, 2018
Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.com

ΜηχάνηΜά lpg προς πώληςη 
Διατίθεται προς πώληση lpg μηχάνημα 

endermology LIPO M6 μαζί με κρεβάτι σε 
εξαιρετική κατάσταση από ιατρείο, περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες: 6977984413 

ΕξοπλιςΜος Visia skin analysis 
προς πώληςη

Διατίθεται προς πώληση από ιατρείο στη 
Θεσσαλονίκη VISIA skin analysis system της 

Canfield. Πληροφορίες: 6977984413 

ΕνοικιάζΕτάι  Ή πώλΕιτάι ιάτρΕιο
70 τ.μ. με τον βασικό εξοπλισμό, σε λειτουργία, στον πολυχώρο υγείας «Αττική Ιατρική» πλησίον της 

Αττικής Οδού (Έξοδος 16 της Αττικής Οδού και έξοδος 8 του περιφερειακού του Υμηττού). Ο χώρος 
διαθέτει 20 ιατρούς ειδικευμένους, οδοντιατρείο, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, μικροβιολογικό 

εργαστήριο και κεντρική ρεσεψιόν. Ο ιατρός που λειτουργεί εντός του χώρου εξασφαλίζει 
αποκλειστικότητα ειδικότητας εντός του χώρου, εκτός αν ο ίδιος επιτρέψει την είσοδο δεύτερου 
ιατρού ίδιας ειδικότητας. Το ιατρείο λειτουργεί ως δερματολογικό, οπότε απευθύνεται κυρίως σε 

Δερματολόγο ή σε ιατρό ειδικότητας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κτίριο όπως Παθολόγος, 
Καρδιολόγος, Ρευματολόγος, Παιδίατρος, Ουρολόγος και Οφθαλμίατρος. Τιμή έκπληξη. Μερική 

ενοικίαση ή συστέγαση επίσης δυνατή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974128672

5th WORLD PSORIASIS & PSORIATIC 
ARTHRITIS CONFERENCE
June 27-30, 2018, Stockholm, Sweden
www.ifpaworldconference.com

13th WORLD CONGRESS 
OF THE INTERNATIONAL 
ACADEMY OF COSMETIC 
DERMATOLOGY
June 28 - July 1, 2018
Dubrovnik, Croatia
www.wcocddubrovnik2018.org

IMCAS ASIA 2018 
July 13-15, 2018, Bangkok, Thailand
www.imcas.com/en/exhibit/imcas-
asia-2018

26th TRAINING WEEK 
FOR DERMATOLOGY 
AND VENEROLOGY 2018
July 24-28, 2018, Munich, Germany
www.fortbildungswoche.de

AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY
2018 AAD SUMMER MEETING
July 26 – 29, 2018
Chicago, Illinois
www.aad.org/meetings/summer-
meeting

EUROPEAN ACADEMY OF
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
27th CONGRESS 2018
September 12-16, 2018
Paris, France
www.eadvparis2018.org

14ο Πανέλληνιο ςυνέΔριο 
ΔέρματολοΓιας – 
αΦροΔιςιολοΓιας
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα, 
Oργάνωση: Πρακτορείο ERASMUS
Τηλ. 210 7414700

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

4-8 Ιουνίου 2018
Υπεύθυνος: 

Αντώνιος Παναγιωτόπουλος
Πληροφορίες για συμμετοχή: 

210 7265191

Sponsored by the
International Academy 

of Cosmetic Dermatology (IACD)

Dubrovnic Croatia
28 June - 1July 2018

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.

πρακτικές ςυμβουλές 
στη Διαχείριση του άσθενούς με Ψωρίαση 

• Η Ψωρίαση μέσα από το φίλτρο 
των συννοσηροτήτων 

ΗΜΕΡΑ 1η 
Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, 17.00 – 21.00 

• Θεσσαλονίκη, Lazart Hotel

• Η προσέγγιση του ψωριασικού ασθενούς 
με διαταραχές διάθεσης

ΗΜΕΡΑ 2η  
Σάββατο 12 Μαΐου 2018, 10.00 – 15.00 

• Θεσσαλονίκη, Lazart Hotel




