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Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠΑΠΑκωνσταντησ μ.
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ΡΟΜΠΟΤΗ Ν.
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σγουροσ γ.
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Δερματοσκόπηση για όλους;
Χαρτογράφηση για όλους;
ΛΑΛΑΣ Αιμίλιος
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α' Δερματολογικής Κλινικής
Νοσ. Αφροδ. & Δερματικών Νόσων, MSc, Δερματολόγος Θεσ/νίκη

Δερματοσκόπηση!!!
Kλινική διάγνωση

ABCD rule

Πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε το δερματοσκόπιο;

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς: Έλενα Λαγανά
Διεύθυνση Μarketing και Διαφημιστικού Τμήματος: Νατάσα Παπαθανασίου
Σύμβουλος Διαφήμισης: Ένια Ζεντέλη

www.infoderma.gr
ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

Πριν πολλές δεκαετίες
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Η δερματοσκόπηση πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες
τις βλάβες!!!

Screening tool
• γρηγορη εφαρμογή
• χαμηλό κόστος

Naked eye

Dermoscopy
Arch Dermatol 2008

90

72

54

36

18

0

Melanoma
Vestergaard et al. BJD 2008
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Ποιοί πρέπει να εξετασθούν;
• Ομάδες υψηλού κινδύνου…
• Προσωπικό ιστορικό μελανώματος
• Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος
• Ανοιχτός φωτότυπος
• Ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων
• Άτομα με πολλαπλούς/άτυπους σπίλους

Είμαστε βέβαιοι οτι η οδηγία είναι σωστή;
• περίπου 60% των ασθενών με μελάνωμα δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ παράγοντα κινδύνου

New cases

Deaths

30

23

15

8

1975

https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html

2014

Ποιός έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσει από
μελάνωμα;

• Το “οζώδες” μελάνωμα εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με λίγους
σπίλους…

Όλοι πρέπει να εξετάζονται!!!
• Γυναίκες μετά τα 35
• Άντρες μετά τα 40
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TrichoTest™
Γενετικό τεστ για την Αλωπεκία

Εξατομικευμένη θεραπεία αλωπεκίας, βασισμένη στο DNA
του ασθενούς και σε κλινικά δεδομένα
Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
«snip» αποτελεί μια μεταβολή ενός
νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση
στο DNA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον προσδιορισμό του κινδύνου
ανάπτυξης αλωπεκίας. Το TrichoTest™ είναι
ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας
μικροσυστοιχιών DNA. Χαρακτηρίζεται από
αναπαραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα
της τάξεως του 99,9% κατά τον γενετικό
προσδιορισμό.
Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13 γονίδια
που σχετίζονται με την αλωπεκία, ενώ
περισσότερες από 50 δημοσιευμένες μελέτες

Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

υποστηρίζουν την επιστημονική βάση του.
Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο, για τον
οποίο εκκρεμεί ευρεσιτεχνία, επιτυγχάνεται
μια εξατομικευμένη θεραπεία μεταξύ ενός
συνόλου >175 εκατομμυρίων εναλλακτικών
θεραπευτικών αγωγών.

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™

• Επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων
δραστικών ουσιών για τη θεραπεία της
αλωπεκίας, αποφεύγοντας εκείνες που
συμμετέχουν στη μεταβολική οδό που
βρίσκεται σε αναστολή στον εκάστοτε
ασθενή

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr

• Προσαρμόζει τη δοσολογία των
δραστικών ουσιών αναλόγως του
μεταβολισμού του εκάστοτε ασθενή
• Βελτιώνει και βελτιστοποιεί την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας
• Αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των
δραστικών ουσιών
Για περισσότερες πληροφορίες και για να
προμηθευτείτε το προϊόν παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη Fagron Hellas.
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CaseReports
Reports
Case
Reports

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει;
• χαρτογράφηση…
• η ψηφιακή απεικόνιση έχει συγκεκριμένες ενδείξεις…

Figure
Figure1:
1:Multiple
Multipledysplastic
dysplasticnevi
neviand
andmelanomas.
melanomas.
Figure 1: Multiple dysplastic nevi and melanomas.

Figure
Figure 2:
2: Battery-powered
Battery-powered dermatome
dermatome abrasion
abrasion
under
anesthesia.
under general
general
anesthesia. dermatome abrasion
Figure
2: Battery-powered
under general anesthesia.

O κίνδυνος μελανώματος

Συγκριτική αξιολόγηση
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Argenziano et al. Arch Dermatol 2011

Case Reports

2

Case Reports

Eναλλακτική επιλογή - αφαίρεση όλων των σπίλων!!!

Figure 1: Multiple dysplastic nevi and melanomas.

the skin on upper arms, buttocks and anterior chest being removed superficially
(Figure 2). Due to the giant area with innumerable nevi histologic examination
was waived. The postoperative course
and wound healing were uneventful. No
scarring occurred due to the selected ex-

0

%

analytic approach

0

2

15

Γυναίκα 49 ετών με ιστορικό μελανώματος

Figure 1: Multiple dysplastic nevi and melanomas.
Figure 2: Battery-powered dermatome abrasion
Figure 2: Battery-powered dermatome abrasion
under general anesthesia.
under general anesthesia.

the skin on upper arms, buttocks and anterior chest being removed superficially
in the dysplastic nevus syndrome and in
(Figure 2). Due to the giant area with inlarge
congenital
numerable
nevi nevi.
histologic examination
The
dysplastic
syndrome
(also
was waived.
Thenevus
postoperative
course
termed
the
syndrome
atypical nevi,
and wound healing wereofuneventful.
No
B-K
mole
syndrome,
nevocellular
nevus
scarring occurred due to the selected exsyndrome)
is
usually
classified
into
cision thickness of 0.3 mm (Figure 3). a

comparative approach

Argenziano et al. Arch Dermatol 2011

Figure 3: Uneventful wound healing and new
Figure 3: Uneventful wound healing and new

inmanageable
the dysplastic
nevus syndrome and in manageable circumstances.
circumstances.
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large congenital nevi.
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Thewere
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Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το
μελάνωμα;
• all in situ melanomas

Reasons for excision of
skin tumors
• 10 % of melanomas can only
be diagnosed by monitoring!!!
Lallas A. et al Dermatology 2015

Oλοσωματική φωτογράφηση

80% των μελανωμάτων θα είναι καινούργιες βλάβες!!!
• ολοσωματική φωτογράφηση
Salerni G, Carrera C, Lovatto L, Puig-Butille JA, Badenas C, Plana E, Puig S,
Malvehy J.Benefits of total body photography and digital dermatoscopy ("twostep method of digital follow-up") in the early diagnosis high risk for melanoma.
J Am Acad Dermatol. 2012 Jul;67(1):e17-27

Ποιοι έχουν ένδειξη για χαρτογράφηση;

5 years follow up

• ΟΛΟΙ οι ασθενείς με ιστορικό μελανώματος
• πιθανότητα 2ου πρωτοπαθούς μελανώματος: 5-12 %
• Πρώιμα δεδομένα (αδημοσίευτα)
• 5 ετής παρακολούθηση ασθενών με μελάνωμα
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invasive

in situ

Τhe most important is patient selection!

Multiple Nevi (MN)

Atypical mole
syndrome (AMS)

Familial melanoma
multiple mole
(FAMMM)

Haenssle HA et al Selection of patients for long-term surveillance with digital
dermoscopy by assessment of melanoma risk factors. Arch Dermatol 2010

Years of digital dermoscopy follow-up to detect 1
melanoma in a given patient by risk group

Haenssle HA et al Selection of patients
for long-term surveillance with
digital dermoscopy by assessment of
melanoma risk factors. Arch Dermatol
2010

Ποιοι έχουν ένδειξη για χαρτογράφηση;

Συμπεράσματα

• ΟΛΟΙ οι ασθενείς με ιστορικό μελανώματος
• Άτομα με πολλαπλούς (>50) και άτυπους σπίλους

• Δερματοσκόπηση σε όλες τις βλάβες και όλους τους ανθρώπους
• Ψηφιακή απεικόνιση σε 2 συγκεριμένες ομάδες

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

Δερματοσκόπηση

...από το Α ώς το Ω

Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη
Γεώργιος Χαϊδεμένος
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη

Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που
υπάρχουν στο τέλος των σημαντικών
κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις, μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου.
Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων
μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, με τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα,
οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και το Παράρτημα στο τέλος
του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική
αλλ’ ουσιαστική μέθοδο αναγνωστικής
προσπέλασης.
Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων
βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων.
Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβολων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα
οδηγηθούν στο χειρουργείο.

ISBN: 978-618-5288-18-1

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

Αιμίλιος Λάλλας
Ζωή Απάλλα
Δημήτριος Ιωανίδης
Με τη μέθοδο αυτή δεν αναγνωρίζονται μόνο τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά μίας αλλοίωσης, όπως το σχήμα, το μέγεθος το χρώμα και η ηλικία
του «ζωγραφικού πίνακα», αλλά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, οι «πινελιές» που αναβιώνουν τις λεπτομέρειες των δομών που απεικονίζονται και οι
οποίες οδηγούν με υψηλότερο ποσοστό ασφαλείας στην ορθή αναγνώριση
των αλλοιώσεων και των εξανθημάτων.
Με τον τρόπο αυτό η μοναδική «μαγεία» της ειδικότητας του δερματολόγου, να καταλήγει, δηλαδή, στη διάγνωση μόνος του, με τις αισθήσεις του,
χωρίς τη βοήθεια ειδικών μικροβιολογικών, ακτινολογικών, κ.ά. εξετάσεων
διευκολύνεται και επιτείνεται.
Το μόνο που απαιτείται είναι η απλή εξ
επαφής μεγέθυνση με το δερματοσκόπιο στο χέρι του ιατρού.

Βιβλιοπωλείο «Ιπποκράτης- Εκδόσεις Ροτόντα»

Καμβουνίων 5, ΤΚ 54621 Τηλ. 2310 212 212, Θεσσαλονίκη
email : ipokratis@ipokratis.gr, www.ipokratis.gr
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Εξηγώντας την ψωρίαση...
στο παιδί & στους γονείς
μαρινα παπουτσακη

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α', Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Ορισμός-επιδημιολογία
Η ψωρίαση είναι μία χρόνια αυτοάνοση
φλεγμοωνώδης νόσος που πλήτει το δέρμα,
τα νύχια και τις αρθρώσεις και εμφανίζεται τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.
Συγκεκριμένα η έναρξη της ψωρίασης στην
παιδική ηλικία αφορά το ένα τρίτο των περιπτώσεων της νόσου.
Παρόλο που τα παιδιά παρουσιάζουν τις ίδιες κλινικές μορφές ψωρίασης με τους ενήλικες, οι δερματικές τους βλάβες μπορεί να
διαφέρουν ως προς την μορφολογία και την
κατανομή γεγονός σημαντικό τόσο για την διάγνωση όσο και για την αντιμετώπιση της νόσου.

Εικόνα 1

Εικόνα 3
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Εικόνα 2

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης
Η αντιμετώπιση της ψωρίασης στην παιδική
ηλικία είναι μία σύνθετη διαδικασία που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Στην θεραπεία καλούνται να εμπλακούν όχι μόνο οι
ασθενείς, εν προκειμένω τα παιδιά, αλλά και
οι γονείς τους και οι επίπτωση τόσο της ίδιας
της νόσου όσο και των θεραπευτικών διαδικασιών στην ποιότητα ζωής και των δύο είναι μεγάλη.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της
ψωρίασης στα παιδιά και ως εκ τούτου συχνά
αυτές προσαρμόζονται στα δεδομένα των ενηλίκων, σε μεμονωμένες αναφορές κλινικών περιστατικών, εμπειρία των θεραπειών
αυτών σε άλλα νοσήματα και την προσωπική εμπειρία του δερματολόγου. Ανάμεσα
στους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπ’όψη μας στην επιλογή μιας θεραπείας
στα παιδιά με ψωρίαση είναι η ηλικία, η βαρύτητα της νόσου, η εντόπιση της νόσου, η αποδοχή, η ασφάλεια και φυσικά και η προτίμηση του ασθενούς.
Γενικές αρχές
• Στην παιδική ηλικία η συμμόρφωση στην
θεραπεία εξαρτάται κυρίως από τους γονείς.
• Η καλή και πλήρης ενημέρωση τόσο των

Εικόνα 8

Εικόνα 9

γονιών όσο και των ίδιων των παιδιών φοηθάει στην καλύτερη συμμόρφωση στην
θεραπεία, και συνέπως μεγαλύτερη απότεσματικότητα και καλύτερη ασφάλεια.
• Τα παιδιά λαμβάνουν λιγότερα φάρμακα αλλά είναι πιο εκτεθημένα σε τραυματισμούς και λοιμώξεις (εκλυτικοί παράγοντες).
•Κ
 ατά την διάρκεια των σχολικών χρόνων
και της εφηβείας είναι σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη.
• Ε κτίμηση νόσου (τύπος, εντόπιση, έκταση
βλαβών, συνοσηρότητες)
•Π
 ροσεκτική & λεπτομερής ενημέρωση του
παιδιού & των γονιών
• Ε λαχιστοποιήση των επιπτώσεων της νόσου στην ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού
• Ε λαχιστοποίηση των επιπτώσεων της θεραπείας στην μελλοντική υγεία του παιδιού
•Π
 ροσπάθεια εξάλλειψης εκλυτικών παραγόντων (στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, τραυματισμοί)
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η τοπική θεραπεία (Εικ.1, 2, 3, 4, 5) ή η φωτοθεραπεία (Εικ. 6) είναι ικανή να ελέγξει τη νόσο.
Στις βαρύτερες μορφές ψωρίασης μπορεί να
χρειαστεί η χρήση συστηματικής αγωγής, είτε των παραδοσιακών θεραπειών (ασιτρετίνη,
κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη), που όμως δεν
ΣΕΛΙΔΑ 16

έχουν ένδειξη για την παιδική ηλικία είτε των
νεότερων βιολογικών θεραπειών (ετανερσέπτη, ανταλιμουμάμπη, ουστεκινουμάμπη)
που έχουν ένδειξη και για την παιδική ηλικία.
Αναλυτικότερα:
Etanercept
• Eπίσημη έγκριση για την θεραπεία της μέτριας-σοβαρής ψωρίασης κατα πλάκας σε
παιδιά & εφήβους (6-17 ετών)
• Δόση 0,8mg/kg/week (maximum 50mg)
μέχρι για 24 εβδομάδες
Adalimumab
• Εγκριση για την θεραπεία της σοβαρής ψωρίασης κατα πλάκας σε παιδιά & εφήβους
( > 4 ετών) οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή
ανταπόκριση ή είναι ακατάλληλοι για τοπική θεραπεία
• Δόση 0,8mg/kg (maximum 40mg) εβδομαδιαίως για τις πρώτες δύο εβδομάδες και
στην συνέχεια κάθε δεύτερη εβδομάδα
Ustekinumab
• Έγκριση για τη θεραπεία της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε έφηβους
ασθενείς από την ηλικία των 12 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με,
ή έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηματικές
θεραπείες ή φωτοθεραπείες.

Σωματικό βάρος κατά τη χορήγηση Συνιστώμενη δόση
< 60kg

0,75 mg / kg

> 60 < 100 kg

45 mg

> 100 kg

90 mg

Εβδομάδες χορήγησης 0 και 4 και στη συνέχεια
κάθε 12 εβδομάδες

Συμπερασματικά,
• Η ψωρίαση στην παιδική ηλικία έχει πολύ

σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής
του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του.
•Η
 σωστή επιμόρφωση για την χρονιότητα
της νόσου και τη σημασία της συμμόρφωσης στις θεραπείες είναι καθοριστική.
• Ε ίναι σημαντική η επιλογή της θεραπείες να
λαμβάνει υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες του
κάθε παιδιού.
•Δ
 εν πρέπει να παραβλέπεται η συνύπαρξη

των συνοσυροτήτων στα παιδιά, ώστε να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έγκαιρα.
• Τα παιδιά πρέπει να εμπλέκονται ενεργά ανάλογα με την ηλικία στην λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων και στην εφαρμογή τους.
Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση της ψωρίασης στην παιδική ηλικία αποτελεί μια πρόκληση και σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της
παίζει η σχέση γιατρού, ασθενούς και γονιών.

Εξηγώντας την ψωρίαση...
στο νέο άτομο &… στον υπερήλικα
17η Δερματολογική διημερίδα

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Αικατερίνη – Ευαγγελία Μούστου
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Α' Δερματολογική Κλινική
Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Η ψωρίαση είναι νόσος η οποία
αν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε
ηλικία, παρουσιάζει δύο ηλικιακές αιχμές
έναρξης, μία μεταξύ 30-39 ετών
και μία δεύτερη, μικρότερη
μεταξύ 50-59 ετών ή 60-69 ετών. Αυτή
η ηλικιακή κατανομή έναρξης θεωρείται
ότι αντιστοιχεί σε δύο διακριτές κλινικές
εκδηλώσεις της νόσου, την πρώιμης έναρξης
ψωρίαση (έναρξη πριν τα 40 έτη)
και την όψιμης έναρξης ψωρίαση
MAKETES Infoderma:������ 1 11-10-17 20:49
(έναρξη μετά τα 40 έτη).

Η

πρώιμη έναρξης ψωρίαση αφορά το θροδερμικής μορφής σε σχέση με τους νέμεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών ους. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι συνοση(62,3-85,3%), συνοδεύεται συχνά με ρότητες (σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιθετικό οικογενειακό ιστορικό (50%) σχετίζε- μία, υπέρταση και καρδιαγγειακή νόσος) είται με θετικό HLA-Cw6 (85,3%), κλινικά είναι ναι συχνότερες.
σοβαρότερη με συχνές υποτροπές και μεγάΕξηγώντας ο γιατρός τη νόσο στον ασθενή,
λη ψυχική επιβάρυνση. Η νόσος στους υπε- οφείλει να δώσει σαφείς πληροφορίες για τη
ρήλικες, ανεξάρτητα από την ηλικία έναρξής φύση της και την πιθανή πορεία αυτής, να ετης, είναι κατά κύριο λόγο κατά πλάκας, ό- ξηγήσει τις θεραπευτικές επιλογές, να ρωτήπως και στους νέους, αλλά με υπεροχή της α- σει για τις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενή και
νάστροφης ψωρίασης και της σταγονοειδούς τις προσωπικές του επιθυμίες, αλλά και να α������ 3
MAKETES Infoderma:������ 1 11-10-17 20:49 ������ 6
ψωρίασης και συχνότερη εμφάνιση της ερυ- κούσει και απαντήσει τις ερωτήσεις και τους

1965 --2019:
2017: 55
53 Years
Years
1965

1965
2017: 55
53 Years
1965--2019:

Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

Anti-Dandruff Shampoo

Anti-Hairloss Shampoo

με

Piroctone Olamine 0,75%

• Mειώνει τον P. Ovale &

• Αδύνατα μαλλιά, Τριχόπτωση

τον Έντονο Kνησμό

• Kαθαρίζει βαθιά & Aπολιπαίνει
• Eναλλακτικά σε θεραπείες

• Συνδυάζεται με όλες

τις θεραπείες
ενίσχυσης της τριχοφυΐας

με Kετοκοναζόλη

Ως Kαθαριστικό Σώματος
✔ Στη Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα
✔ Στη Ποικιλόχρου Πιτυρίαση

• Προκαλεί Iσχυρή Yπεραιμία
στο δέρμα της κεφαλής

200 ml

200ml

με: Caffeine Complex,
Nicotinic Acid, Ginkgo Biloba Extract

Urea Shampoo 5%

Xρήση ρουτίνας μετά τη φαρμακευτική αγωγή

200ml

• Eνυδατώνει & Kερατολύει Ήπια
• Ψωρίαση Tριχωτού - Mειώνει τον Kνησμό
• Σε Έντονη Aπολεπιστική Ξηρότητα

Περιέχει: Eπιφανειοδραστικά Kαθαριστικά 4ης Γενιάς
για Ήπιο Kαθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής
& Piroctone Olamine, Menthol, Conditioner

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

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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φόβους του.
Είναι σημαντικό, ξεκινώντας την ενημέρωση μας να ξεκαθαρίζουμε ότι η ψωρίαση δεν
είναι νόσημα μεταδοτικό, αλλά χρόνιο φλεγμονώδες και να εξηγούμε, ότι πια γνωρίζουμε πως η σοβαρή ψωρίαση είναι ένα συστηματικό νόσημα. Και πότε η ψωρίαση είναι σοβαρή; Η ψωρίαση ορίζεται ως σοβαρή όταν
η έκταση της ξεπερνά το 10% της επιφάνειας
του σώματος, παρουσιάζει ειδικές εντοπίσεις
(τριχωτό κεφαλής, γεννητικά όργανα, παλάμες ή/και πέλματα, ονυχόλυση ή ονυχοδυστροδία τουλάχιστον 2 ονύχων χεριών, ψωρίαση σε εμφανή μέρη του σώματος), συνυπάρχει με αρθρίτιδα και έχει σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου.
Η πληροφορία για τη σοβαρότητα της νόσου έχει μεγαλύτερη αξία για τους νεότερους, γιατί σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, η επίπτωση της ασθένειας στη γενικότερη υγεία
είναι σημαντικότερη. Η ψωριασική αρθρίτιδα,
παρουσιάζει αυξανόμενη επίπτωση με την ηλικία, με τους περισσότερους ασθενείς να αναφέρουν έναρξη αυτής μεταξύ 30 και 40 ετών, ενώ η επίπτωση μειώνεται μετά την ηλικία των 60. Απλές ερωτήσεις όπως, πονούν
ή πρήζονται κάποιες από τις αρθρώσεις(;) υπάρχει δυσκαμψία σε κάποιες από τις αρθρώσεις μετά το πρωινό ξύπνημα(;), υπάρχει πόνος ή πρωινή δυσκαμψία στην πλάτη ή τη μέση(;), τα νύχια παρουσιάζουν αλλοιώσεις(;),
έχει
γίνει Infoderma:������
λήψη κάποιου αναλγητικού/αντιMAKETES
1 11-10-17 20:49

φλεγμονώδους για πόνο στις αρθρώσεις τους και «επιβλαβείς» θεραπείες. Σημαντικό είναι
τελευταίους 3 μήνες για τουλάχιστον 2 μέρες/ να διευκρινίζεται ότι η θεραπεία της ψωρίαεβδομάδα(;) πάσχει κάποιος άλλος στην οι- σης είναι κατά κανόνα μακροχρόνια και συνεκογένεια από αρθρίτιδα(;) μπορούν να δώ- χής και η ανάγκη μιας τακτής παρακολούθησουν πληροφορίες για την ύπαρξη ή όχι ψω- σης πρέπει επίσης να ορίζεται.
ριασικής αρθρίτιδας. Επιπλέον εξηγούμε, ότι
Οδηγούμενοι στην επιλογή της θεραπείας,
όπως το κάπνισμα, η δυσλιπιδαιμία, ο σακ- εξηγούμε ότι η μικρής έκτασης ψωρίαση, χωχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση, έτσι και η ρίς αρθρική προσβολή είναι ακίνδυνη και ίσως
ψωρίαση αποτελεί ανεξάρτητο καρδιαγγεια- εύκολη στη θεραπεία της με χρήση μόνο τοπικό κίνδυνο γι΄ αυτό και ρωτάμε για το ιστορι- κών θεραπειών για τις οποίες όμως οι οδηγίες
κό αυτών των νόσων και ενθαρρυνθούμε για θα πρέπει να είναι σαφείς για τον τρόπο εφαρτην καλή τους ρύθμιση όσο και για την καλή μογής και τη διάρκεια. Επιλέγοντας συστηματιρύθμιση της ψωριασικής νόσου. Επιπλέον, ε- κή θεραπεία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας
νημερώνουμε για την επιβλαβή δράση του τα εξής και σε κάποιο βαθμό να τα επικοινωαλκοόλ και του καπνίσματος στην ψωρίαση.
νούμε με τον ασθενή: η κυκλοσπορίνη και η
Το μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια συγκεντρώ- μεθοτρεξάτη θα μπορούσαν να είναι το πρώνει η θεραπεία. Σε μεγάλες σειρές ασθενών, το βήμα θεραπείας σε ένα νέο ασθενή, ακοβλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ασθενών λουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι
(59%-94%) ανεξάρτητα από την έκταση της θεραπείες κατά βάση βραχυπρόθεσμες, που
ψωρίασης ή τη συνύπαρξη ψωριασικής αρ- μπορεί όμως να ελέγξουν τη νόσο για αρκετό
θρίτιδας, δεν λαμβάνει θεραπεία ή λαμβάνει διάστημα, μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιτοπικές θεραπείες. Από τους ασθενείς οι ο- ηθούν ως γέφυρα για την έναρξη βιολογικής
ποίοι έχουν λάβει συστηματικές θεραπείες, οι θεραπείας ή συνδυαστικά με αυτή, έχουν όμισοί τις θεωρούν απεχθείς λόγω των ανεπι- μως το μειονέκτημα του συχνότερου εργαστηθύμητων ενεργειών, του συχνού εργαστηρι- ριακού ελέγχου λόγω της οργανοτοξικότητας
ακού ελέγχου, του φόβου της ένεσης ή του τους. Η ασιτρεσίνη είναι μία σπάνια επιλογή
φόβου των κακοηθειών. Είναι δικαίωμα του για τους νέους και κυρίως για τις γυναίκες, αασθενή να έχει μία πλήρη και ορθή ενημέ- φού έχει την αυστηρή οδηγία της αποφυγής
ρωση για τις διαθέσιμες θεραπείες, τις επιλο- κύησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για
γές που τον αφορούν και τα κριτήρια επιλο- δύο έτη μετά το τέλος αυτής. Από την άλλη, οι
γής. Μια καλή ενημέρωση σε αυτόν το τομέ- βιολογικές θεραπείες, και τελευταία τα μικρά
α, μειώνει
τις προκαταλήψεις
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Dermatological Skin Care

Dermatological Skin Care

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

Liquid Wash

• Yποαλλεργικά
• Κλινικά δοκιμασμένα

200, 300, 1000ml

Clear Face Foam

• Ήπιος Kαθαρισμός Προσώπου & Σώματος

για την Eυαίσθητη & Προβληματική Eπιδερμίδα

✓ Βαθύς Απολιπαντικός Kαθαρισμός

• Σε Θεραπεία της AKMHΣ με Pετινοειδή

Facial Cleanser*

✓ Σμηγματορυθμιστική Δράση

150ml

✓ Άμεση Αντιβακτηριακή Δράση*

• Mικτή - Λιπαρή με Tάση AKMHΣ Eπιδερμίδα
• Kαθαρίζει βαθειά τους Πόρους
• Aποτρέπει τη δημιουργία φαγεσώρων
• Συμβατό με όλες τις Θεραπείες AKMHΣ

με Montaline C40® (Sebapharma Patent)
Φυσικός Αντιβακτηριακός Παράγοντας

• Σε Σοβαρή Φαγεσωρική AKMH
• AKMH Pάχης & Στήθους
• Θυλακίτιδα

του Προσώπου

150 ml

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

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

Tο Montaline C40® εξουδετερώνει πλήρως,
σε 1-2 λεπτά, τον Staph. Aureus & το P. Acnes

Tηλ: 210 7628700 - Φαξ: 210 7629414
www.intramed-pharma.gr
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χορηγούνται για μακρύ χρονικό διάστημα, δεν
είναι οργανοτοξικές και σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλή φάρμακα.
Το βασικό μειονέκτημα των φαρμάκων αυτών
είναι η απώλεια της αποτελεσματικότητας με
το πέρασμα του χρόνου.
Τι ακόμη οφείλει να έχει ο θεράπων γιατρός στη σκέψη του και να το εξηγεί στον ασθενή, όταν θεωρεί ότι είναι χρήσιμο:
1. τα δεδομένα δείχνουν ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι υψηλότερος στους νεότερους με τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και αυτό οφείλουμε να το λάβουμε
υπόψη μας στην επιλογή της θεραπείας.
Από τα φάρμακα που έχουμε στη διάθε-

ση μας, γνωρίζουμε ότι η μεθοτρεξάτη και
οι αναστολείς του TNF-α, μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ η
κυκλοσπορίνη και η ασιτρεσίνη επιβαρύνουν το μεταβολικό προφίλ,
2. τόσο οι παραδοσιακές (εκτός της ασιτρεσίνης) όσο και οι βιολογικές θεραπείες φέρουν κάποιου βαθμού ανοσοκαταστολής,
γι΄αυτό και οι εμβολιασμοί δεν πρέπει να
παραλείπονται,
3. το πλήρες προφίλ του ασθενή (τόπος κατοικίας, εργασία, επιθυμία τεκνοποίησης
κ.α.) θα οδηγήσουν στην ορθή επιλογή
της θεραπείας.
Στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, για
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τη βαρύτητα της νόσου σημασία έχει αν αυτή είναι πρώιμης ή όψιμης έναρξης. Σε διάφορες επιδημιολογικές μελέτες αναφέρεται
ότι έναρξη ψωρίασης μετά τα 60 αφορά ένα
ποσοστό 3,2-13% του συνόλου των ασθενών. Σε αυτή την περίπτωση, η ψωρίαση κατά βάση είναι ηπιότερη και μικρότερης έκτασης. Οι προβληματισμοί σε αυτές τις ηλικίες αφορούν τις συνοσηρότητες και την πολυφαρμακία. Στην ενημέρωση ενός υπερήλικα
για την ψωρίαση οφείλουμε να είμαστε καθησυχαστικοί όταν εξηγούμε τη νόσο και τις πιθανές επιπτώσεις και να επιμένουμε στη ορθή λήψη του ιστορικού.
Η θεραπευτική προσέγγιση αυτής της ηλικιακής ομάδας βάζει στην πρώτη γραμμή τις
τοπικές θεραπείες, κυρίως υπολογίζοντας την
πολυφαρμακία αυτών των ασθενών, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη των μαλακτικών
και ενυδατικών κρεμών. Όμως, θα πρέπει να
έχουμε υπόψη μας ότι η εφαρμογή των τοπικών στους ηλικιωμένους μπορεί να είναι δυσκολότερη, αλλά και οι ανεπιθύμητες ενάργειες συχνότερες. Προχωρώντας από τις τοπικές θεραπείες, η φωτοθεραπεία μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για έναν ηλικιωμένο, αν
βεβαίως μπορεί να έχει την απαραίτητη πρόσβαση και συμμόρφωση. Από τις συστηματικές θεραπείες, ακολουθούν η ασιτρεσίνη, η
μεθοτρεξάτη και οι βιολογικές θεραπείες, με
την κυκλοσπορίνη να μένει τελευταία επιλογή. Παραδοσιακές και βιολογικές θεραπείες

έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στους ηλικιωμένους και τους νέους
ασθενείς, όμως οι ανεπιθύμητες ενέργειες
των παραδοσιακών θεραπειών είναι συχνότερες στους υπερήλικες. Η θεραπεία με βιολογικό παράγοντα για τους μεγάλους σε ηλικία ασθενείς είναι μια καλή επιλογή όταν δεν
υπάρχουν αντενδείξεις πρέπει να ενθαρρύνονται προς αυτή την κατεύθυνση, όταν η νόσος
δεν έχει ρυθμιστεί.
Ακούγοντας τους ασθενείς ανεξαρτήτως ηλικίας, δύο φόβοι υπερέχουν σε ότι αφορά
τις θεραπείες και κυρίως τις βιολογικές. Ο ένας είναι ο φόβος της ένεσης και ο δεύτερος
ο φόβος των κακοηθειών. Για το μεν πρώτο,
θεωρώ ότι ήρεμες οδηγίες, νοσηλευτική υποστήριξη και ίσως οι συσκευές οι οποίες δεν
αποκαλύπτουν τη βελόνα, μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή. Στο θέμα των κακοηθειών, ο γιατρός οφείλει να είναι ξεκάθαρος:
μέχρι σήμερα, τα δεδομένα δεν ενοχοποιούν
τους βιολογικούς παράγοντες για κακοήθειες, αλλά στο πλαίσιο της ορθής και προληπτικής ιατρικής αντιμετώπισης, ο ασθενής δεν
πρέπει να αμελεί τον προληπτικό έλεγχο που
προβλέπεται για το φύλο και την ηλικία του.
Ο γιατρός εξηγώντας στον ασθενή τη νόσο
και τη θεραπεία του, οφείλει να είναι ξεκάθαρος, χωρίς να κινητοποιεί τους φόβους του ασθενή και να κινείται με βάση το θετικό όφελος για αυτόν, μη αναλώνοντας περιττό χρόνο εξηγώντας το περιβάλλον (πολιτικό & οι-

κονομικό) στο χώρο της υγείας και τους προσωπικούς του προβληματισμούς για αυτό.
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Εξηγώντας την ψωρίαση...
σε ειδικές θέσεις της νόσου
Σταμάτης Γρηγορίου MD, PhD

17η Δερματολογική διημερίδα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Μέλος ΕΔΙΠ Α βαθμίδας, 1η Πανεπιστημιακή Δερματολογική Kλινική

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Η εξήγηση της ψωρίασης και της θεραπείας
στον ασθενή αποτελεί μια σύνθετη
διαδικασία. Ο δερματολόγος οφείλει
να εξηγήσει τη νόσο προσπαθώντας
να δει την οπτική του ασθενούς.
Η οπτική του δερματολόγου συχνά διαφέρει
από την οπτική του ασθενούς
σε θέματα συμμόρφωσης, πλάνου
και σχήματος θεραπείας, επιμόρφωσης
για τη νόσο και συναισθηματικού φόρτου.

Η

βιβλιογραφία δείχνει ότι ο τρόπος που
αντιλαμβανεται τη νόσο ο ασθενής είναι συχνά διαφορετική από αυτήν του
δερματολόγου. Οι ασθενείς θεωρούν σημαντικότερο πρόβλημα την αστάθεια της νόσου,
ενώ οι δερματολόγοι το γεγονός οτι δεν υπάρχει μόνιμη θεραπεία. Οι ασθενείς παραπονούνται συχνά για ελλειπή πληροφόρηση,
ενώ οι δερματολόγοι επισημαίνουν τη δυσκολία να τους κατανοήσει ο ασθενής που
δεν έχει ιατρικές γνώσεις. Η πρώτη θεραπευτική προτίμηση των δερματολόγων είναι
οι τοπικοί παράγοντες, ενώ οι ασθενείς δηλώνουν ότι δεν αρέσκονται στην εφαρμογή
πλούσιας υφής τοπικών παραγόντων, δηλώνουν κορτικοφοβία και προτιμούν τη χρήση
προιόντων με φυσικά συστατικά. Οι ασθενείς
θεωρούν ότι η κύρια παρέμβαση για να βελτιωθεί η συμμόρφωση είναι οι γραπτές ιατρικές οδηγίες, ενώ οι δερματολόγοι θεωρούν
σημαντικότερη τη συνταγογράφηση παραγόντων με άπαξ ημερησίως εφαρμογή
Η μειώμένη πρωτογενής συμμόρφωση αποτυπώνεται απο το γεγονός ότι η μία στις
3 πρωτογενείς συνταγές για τη θεραπεία της
ψωρίασης δεν εκτελείται. Απο τις συνταγές
που εκτελούνται, η εφαρμογή σύμφωνα με
τις ιατρικές οδηγίες περιορίζεται στο 50%. Οι
κυριότεροι λόγοι που αναφέρουν οι ασθενείς
για τη μη συμμόρφωση είναι οτι δεν κατανοούν τη νόσο και δεν καταννοούν τη θεραπεία.
Η αντιμετώπιση του ψωριασικού ασθενούς
περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες από
την πλευρά του δερματολόγου. Οι πρώτες
εντυπώσεις είναι σημαντικές (χειραψία, οπτική επαφή). Ο δερ/γος πρέπει να αφήνει τον
ασθενή να πει την ιστορία του και να ακούει και να δείχνει ενδιαφέρον. Εξετάζει τον ασθενή ακουμπώντας το δέρμα του. Εξηγεί τη
νόσο και το σκεπτικό της θεραπείας. Απαντά
στις απορίες. Δεν υπερεκθειάζει την αποτελεσματικότητα. Δίνει στον ασθενή τη δυνατότητα να τον καλέσει αν χρειαστεί. Συνταγογραφεί με γραπτές οδηγίες .
Η συχνότητα των επισκέψεων μπορεί να α-

κολουθεί ένα σχήμα του τύπου: αρχική επίσκεψη, επανέλεγχος μετά ένα μήνα, έλεγχος κάθε 3 μήνες. Σε ασθενείς με πτωχή συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται από επισκέψεις σε πολλούς δερματολόγους, επανέλεγχος στις 3 ημέρες για αξιολόγηση έναρξης της
θεραπείας. Μετά τον έλεγχο της νόσου, η συχνότητα των επισκέψεων καθορίζεται από τις
ανάγκες του κάθε ασθενούς.
Τα βασικά σημεία της παθογένειας που
μπορούν να εξηγηθούν στον ασθενή είναι: Η
ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική. Προσβάλλει
το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, άρα είναι ένα συχνό νόσημα. Η ψωρίαση μπορεί να
ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και
στην παιδική, αλλά εμφανίζεται περισσότερο
συχνά σε άτομα μεταξύ των 20-30 ετών και
50-60 ετών. Οφείλεται σε γενετικούς και επηρεάζεται απο περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Ένα ποσοστό 10-30% όσων πάσχουν από
ψωρίαση μπορεί να εμφανίσει και αρθρίτιδα,
επομένως πρέπει να επισκέπτονται τον ιατρό
τους αν έχουν συμπτωματολογία. Η ψωρίαση επηρεάζει σημαντικά την ζωή (και των άλλων) ασθενών. Η ψωρίαση έχει πολλές μορφές και ο δερματολογός τους μπορεί να τους
προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία
Ο δερματολόγος οφείλει να υπολογίσει την
πόσοτητα των τοπικών παραγόντων που θα
χρειαστεί ο ασθενής για το χρονικό διάστημα της θεραπείας πριν την επανεξέταση και
να τη συνταγογραφήσει. Ο υπολογισμός γίνεται στη βάση ότι το 1% της επιφάνειας του
σώματος είναι μια παλάμη και χρειάζονται
0.55γρ/ημέρα για εφαρμογή άπαξ ημερησίως στην περιοχή.
Είναι καλό να εξηγείται στον ασθενή ποιό
στεροειδές επιλέχθηκε και γιατί. Καλά και γρήγορα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τα πολύ μεγάλης ισχύος στεροειδή ακόμη και σε
δύο εβδομάδες. Λιγότερο εντυπωσιακά αποΣΕΛΙΔΑ 22

τελέσματα παρατηρούνται με τα μέτριας ισχύος περίπου σε 4 εβδομάδες. Τα διακεκομμένα σχήματα προσφέρουν μεγάλυτερο όφελος
μακρόπροθεσμα λόγω των ανεπιθύμητων ενέργειών των τοπικών στεροειδών. Κάποιοι
τοπικοί παράγοντες έχουν αρνητική συνέργεια
στην ταυτόχρονη εφαρμογή π.χ. το σαλικυλικό και το γαλακτικό αμμώνιο δημιουργούν όξινο pH και αδρανοποιούν τη βιταμίνη D. Αν
πρέπει να συνδυάστούν τέτοιοι παράγοντες,
είναι καλό να συσταθεί στον ασθενή η εφαρμογή πρωί του ενός και βράδυ του άλλου.
Σε ασθενείς με ψωριασική ονυχία εξηγώ την
επιδημιολογική συσχέτιση της ψωριασικής ονυχίας με την αρθρίτιδα και την αναγκαιότητα της τακτικής εξέτασης των αρθρώσεων και
τους εξετάζω για δακτυλίτιδα. Εξηγώ τη σχέση
ψωρίασης και ονυχομυκητίασης και την ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισης και των δύο
για να έχω ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στέλνω καλλιέργεια για μύκητες αν έχω αμφιβολία για τη διάγνωση. Εξηγώ την αναγκαιότητα χρήσης βαμβακερών γαντιών και
την αποφυγή εργασιών σε υγρό περιβάλλον
και ερεθιστικούς παράγοντες. Εξηγώ την αναγκαιότητα περιορισμού μανικιούρ-πεντικιούρ
και την αποφυγή χρήσης παπουτσιών με ψηλό τακούνι, ώστε να περιοριστούν οι τραυματισμοί. Εξηγώ την αναγκαιότητα διατήρησης
κοντού του μήκους των νυχιών και την αποκοπή του ονυχολυτικού τμήματος για να αποφύγω τους τραυματισμούς και να βελτιώσω την
εφαρμογή της τοπικής θεραπείας.
Συστήνω τη χρήση έγχρωμης λάκας για καμουφλάζ. Συστήνω την αποφυγή προϊόντων
ακετόνης ή τολουενίου, καθώς και τα τεχνητά
νύχια. Εξηγώ ότι η τοπική θεραπεία στα νύχια
δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο στο δέρμα. Εξηγώ τον ρυθμό αύξησης του νυχιού και
το γεγονός ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα θα
χρειαστεί 3-9 μήνες για να γίνει αντιληπτό. Ε-

Ι

PURE VITAMIN C 20%
MONODOSE

COLLAGEN BOOSTER

ΙΣΧΥΡΗ

&

αντιοξειδωτική
αντιγηραντική δράση
με τη δύναμη
M της Βιταμίνης C

Συσκευασία Βάζου

60 μονοδόσεων

Φακελίσκος

Δερματολογικά Ελεγμένο

7 μονοδόσεων

ξηγώ την αναγκαιότητα εφαρμογής της τοπικής
θεραπεία στην εγγύς ονυχιαία πτυχή αν υπάρχουν κλινικά σημεία προσβολής της μήτρας.
Στην ψωρίαση παλαμών ή/και πελμάτων
διερευνώ την επίπτωση στην ποιότητα ζωής (συνήθως υψηλή): συναισθηματική, απώλεια εργασίας, κοινωνικές σχέσεις, σεξουαλική ζωή. Διερευνώ τυχόν συνοσηροτήτες και
τη σχέση τους με την εντόπιση, πχ η ψωρίαση πελμάτων οδηγεί σε μειωμένη άσκηση
και αύξηση βάρους και αναζητώ λύσεις μαζί
με τον ασθενή. Συστήνω το καθημερινό λουτρό χεριών και ποδιών σε χλιαρό νερό με σαμπουάν πίσσας ή στεροειδούς χωρίς τρίψιμο
και μετά εφαρμογή του τοπικού παράγοντα
επιλογής. Εξηγώ την αξία της περίδεσης με
βαμβακερά γάντια/κάλτσες για 2 ώρες. Υπενθυμίζω τα γενικά μέτρα θεραπείας της ψωριασικής ονυχίας που πολλές φορές συνυπάρχει. Εξηγώ την αξία της χρήσης μαλακτικού.
Προσπαθώ να δημιουργήσω στον ασθενή
ρεαλιστικές προσδοκίες. ‘Οπου μπορώ συστήνω απλό θεραπευτικό σχήμα άπαξ ημερησίως και χρήση του ίδιου προϊόντος και για
το υπόλοιπο σώμα αν έχει ένδειξη.
Σε ασθενείς με ψωρίαση τριχωτού κεφαλής
εξηγώ ότι η εντόπιση στο τριχωτό είναι ανθεκτικότερη στη θεραπεία συγκριτικά με το δέρμα
και ότι το τριχωτό μπορεί να χρειάζεται επιπλέον τοπική πχ θεραπεία παρά τη λαμβανόμενη
συστηματική. Αξιολογώ τι ενοχλεί τον ασθενή περισσότερο (συνήθως το λέπι στα σκουρόχρωμα ρούχα) και το χρησιμοποιώ ως κίνητρο για να τον ενθαρρύνω στη χρήση τοπικών σκευασμάτων. Εξηγώ ότι η υπερκεράτωση σχετίζεται με την παθοφυσιολογία της νόσου και όχι με την ξηρότητα. Εξηγώ ότι η τριχόρροια είναι προσωρινή. Εξηγώ ότι συχνά
χρειάζονται εφαρμογή ελαιωδών σκευασμά-

των στη διάρκεια της κατάκλισης και προτείνω
τη χρήση σκούφου μπάνιου για να μειώνεται
το άπλωμα των παραγόντων. Αν ο ασθενής έχει νυχτερινή εργασία διερευνώ την καλύτερη
για το πρόγραμμα του ώρα εφαρμογής και επισημαίνω την ανάγκη παραμονής των παραγόντων για 3+ ώρες. Επισημαίνω ότι η θεραπεία
αφορά το δέρμα όχι τις τρίχες και το σαμπουάν
πρέπει να παραμείνει στο δέρμα πριν ξεπλυθεί. Επιλέγω εκδόχο που να αρέσει στον ασθενή. Συστήνω ήπιο χτένισμα για να αποφύγω
το φαινόμενο Koebner. Συστήνω ένα αντιμυκητιασικό σαμπουάν για να αντιμετωπίσω την
Malassezia globosa αν συνυπάρχει και σμηγματόρροια. Συμβουλεύω τον ασθενή να μην
ξύνει ή τρίβει το τριχωτό. Προτείνω εφαρμογή
του θεραπευτικού παράγοντα μέχρι ελέγχου
της ψωρίασης. Αν ο παράγοντας θέλει εφαρμογή 2 φορές την ημέρα περιοριζω την εφαρμογής σε 3 φορές την εβδομάδα. Διερευνώ αν
υπάρχει βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα για
την εφαρμογή σε περιοχές πιο δύσκολα προσβάσιμες. Αν υπάρχουν συμπτώματα τύπου
καύσου, ενθαρρύνω τον ασθενή λέγοντας ότι είναι δείγμα πως ο παράγοντας «δουλεύει».
Σε ασθενείς με ψωρίαση στις πτυχές εξηγώ
ότι η περιοχή επιβαρύνεται με συχνή τριβή
και υγρασία και προκαλείται έξαρση της ψωρίασης μέσω του φαινομένου Koebner. Επισημαίνω ότι το δέρμα είναι λεπτότερο άλλων
περιοχών και η μακροχρόνια χρήση τοπικών
στεροειδών έχει καλά τεκμηριωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τονίζω ότι το κλειδί του ελέγχου της νόσου είναι η πρόληψη. Συστήνω χρήση υψηλής ποιότητας χαρτιού υγείας
και άνετων ρούχων και εσωρούχων. Συστήνω επίσης τη χρήση μαλακτικών σε καθημερινή βάση, λιπαντικών στη σεξουαλική επαφή και επουλωτικών σε ραγάδες και ρωγμές

στο περίνεο. Αν υπάρχει λειχηνοποίηση προτείνω πολύ ισχυρά στεροειδή για 7 ημέρες.
Επισημαίνω τη σημασία αποφυγής ερεθιστικών φαρμακευτικών παραγόντων όπως τα
τοπικά ρετινοειδή. Όταν συνταγογραφώ αναστολείς καλσινευρίνης συζητώ με τους ασθενείς για τη μαύρη ετικέτα
Συνοψίζοντας, η ψωρίαση σε ειδικές θέσεις
έχει κοινά σημεία επεξήγησης της παθογένειας με την ψωρίαση κατά πλάκας, αλλά και επιπλέον διευκρινήσεις. Η εξήγηση των γενικών μέτρων φροντίδας είναι σημαντικό τμήμα
της θεραπείας. Οι γραπτές λεπτομερείς οδηγίες θεραπείας εξασφαλίζουν καλύτερη συμμόρφωση.
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Χρησιμοποιώντας σωστά...
...τις ενέσιμες αγωγές της ψωρίασης
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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Καθοδηγώντας τον ασθενή

Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει ότι μεγάλο
ποσοστό ασθενών (30%) παραπονείται για
ελλιπείς οδηγίες & πληροφόρηση
από τον γιατρό, ενώ ένα μεγαλύτερο
ποσοστό ασθενών (περίπου 50%)
δεν ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού
και ειδικότερα στις χρόνιες παθήσεις.

2. η
 συμμόρφωση των ασθενών στην επιλεγμένη χρόνια αγωγή είναι από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας της,
πρέπει να δούμε πως μπορούμε να ενημε-

Σ

ύμφωνα με τον ΠΟΥ, κύριος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την συμμόρφωση είναι η έλλειψη γνώσεων καιη αδυναμία εκπαίδευσης των επαγγελματιών
υγείας για την καθοδήγηση των ασθενών.
Αναγνωρίζοντας ότι η ψωρίαση είναι:
1. από τα κύρια χρόνια δερματολογικά νοσήματα και
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ρώσουμε και να καθοδηγήσουμε τον ασθενή
ώστε να κατανοήσει και να χρησιμοποιεί σωστά τις ενέσιμες αγωγές τη ψωρίασης.
Ποιες είναι οι συχνότερες ανησυχίες και α-

πορίες των ασθενών; Η πρώτη συνήθως ερώτηση είναι:
«Τι είναι οι βιολογικοί παράγοντες;»
Όλοι οι διαθέσιμοι βιολογικοί παράγοντες
(ενέσιμες αγωγές) είναι:
- Μεγάλα μόρια σαν αυτά που έχουμε στον
οργανισμό μας και διεγείρουν ή εμποδίζουν
την δράση άλλων μορίων του οργανισμού
μας που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εμφάνιση της ψωρίασης
- Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς των
κλασικών συστηματικών θεραπειών (οργανοτοξικότητα) οι βιολογικοί παράγοντες ήρθαν να καλύψουν την ανάγκη:
- για μία εκλεκτική συστηματική θεραπεία
- για μία συνεχή χρόνια θεραπεία
- για καλύτερη κλινική απάντηση με ένα θετικό προφίλ ασφάλειας
- Χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια για την θεραπεία πολλών φλεγμονωδών νοσημάτων
Η επόμενη συνηθισμέμη ερώτηση είναι
πώς χορηγούνται αυτά τα φάρμακα;
Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η χορήγηση
είναι με ένεση κάτω από το δέρμα ή ενδοφλέβια. Ενώ, η μορφή αυτών των φαρμάκων
είναι είτε σε ένεση ή συνηθέστερα πλέον σε
προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.
Στην συνέχεια θα πρέπει να εξηγήσουμε
στον ασθενή ότι πριν από την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να προχωρήσουμε:
•Λ
 ήψη λεπτομερούς ιστορικού για αποκλεισμό:
- κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική
- χρόνια, υποτροπιάζουσα λοίμωξη (HBV,
HCV, HSV, VZV )
- παλαιά TB ή επαφή με ασθενή με ενεργό TB
- αμομυελινωτική νευροπάθεια, συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας
- προγραμματισμός κύησης
• Αντικειμενική εξέταση:
- συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, κακουχία, βήχας, δύσπνοια)
- συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας
- λεμφαδενοπάθεια, ηπατομεγαλία – σπληνομεγαλία
• Παρακλινικός έλεγχος
• Ενώ το ιδανικό είναι να έχει ολοκληρωθεί
το πρόγραμμα εμβολιασμού τουλάχιστον 1
μήνα πριν την έναρξη της θεραπείας.
Σε περίπτωση έναρξης κάποιου βιολογικού
παράγοντα, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να
ενημερώνουμε τον ασθενή σε πόσο χρόνο αναμένουμε τα πρώτα κλινικα αποτελέσματα.
Adalimumab

16 εβδομάδες

Etanercept

12 εβδομάδες

Infliximab

10 εβδομάδες

Ustekinumab

28 εβδομάδες

Secukinumab

16 εβδομάδες

Ixekizumab

16 εβδομάδες

Στον πίνακα βλέπουμε την αρχική χρονική

Συχνές Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Anti-TNFa
Infliximab

Etanercept

Adalimumab

Λοιμώξεις του Ανώτερου
Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις του Ανώτερου
Αναπνευστικού

Οξείες αντιδράσεις κατά
την έγχυση

Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης Πονοκέφαλος

Πονοκέφαλος

Διάρροια

Εξάνθημα

Κνησμός

Εξάνθημα

Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης

Κνίδωση

Κνησμός

Ναυτία

Αύξηση τρανσαμινασών
Συχνές Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Anti-IL12/23

Anti-IL17A

Ustekinumab

Secukinumab

Ρινοφαρυγγίτιδα

Ρινοφαρυγγίτιδα

Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού

Κεφαλαλγία

Πονοκέφαλος

Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού

Κόπωση

Αρθραλγία

Διάρροια

Διάρροια

περίοδο στο τέλος της οποίας οφείλουμε να
αξιολογήσουμε την κλινική αποτελεσματικότητα του κάθε φαρμάκου:
Ενα άλλο συχνό και σημαντικό ερώτημα
των ασθενών είναι για πόσο χρόνο
θα συνεχίζουμε την θεραπεία;
Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον ασθενή ότι :
•Θ
 εραπευτικά «διαλείμματα» είναι δύσκολο
να επιτευχθούν χωρίς τον κίνδυνο υποτροπής ή επίπτωσης στην αποτελεσματικότητα
μετά την εκ νέου έναρξη της θεραπείας
• Σύσταση για μακροχρόνια θεραπεία
•Δ
 υνατότητα θεραπευτικών «διαλειμμάτων»
με συνεχή παρακολούθηση σε ασθενείς με:
- Πολύ καλή κλινική ανταπόκριση
- Απουσία ψωριασικής αρθρίτιδας
- Απουσία συνοσηρότητας
- Χαμηλή επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής
Ένα αλλο σημαντικό θέμα που απασχολεί
πάντα τους ασθενείς είναι το θέμα της ασφάλειας.
Απο τις πιο συχνές ερωτήσεις είναι τι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να παρουσιαστούν;
Πριν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα
πρέπει να ενημερώνουμε τον ασθενή ότι πλέον η αναγνώριση της ψωρίασης ως φλεγμονώδες νόσημα την έχει συνδέσει, επίσης, με
μια σωρεία συστηματικών νοσημάτων.
Νοσήματα που φαίνεται ότι εμφανίζονται
με μεγαλύτερη συχνότητα στους ψωριασικούς ασθενείς από ότι στο γενικό πληθυσμό.
Και όχι απλά εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα, αλλά εμφανίζονται και πρώιμα σε
σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
Στους παρακάτω συγκεντρωτικούς πίνακες
αναφέρονται οι συχνότερες ΑΕ, όπως αυτές
αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων για τη θεραπεία της
ψωρίασης ΒΠ.
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Όπως διαπιστώνουμε, πρόκειται για ήπιες
ΑΕ οι οποίες δεν χρήζουν ιδιαίτερων χειρισμών, ούτε βέβαια και διακοπή χορήγησης
του εκάστοτε φαρμάκου.
Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε και να ενημερώνουμε τον ασθενή ότι η αποφυγή ή
η καλύτερη αντιμετώπιση οποιασδήποτε ΑΕ
βασίζεται στην τακτική παρακολούθηση.
Παρακολούθηση ασθενή
κατά τη διάρκεια της θεραπείας:
Κατά το 1ο έτος θεραπείας συστήνεται η εκτίμηση ανά τρίμηνο.
Ασθενείς με πλήρη ύφεση σε 2 διαδοχικές
εκτιμήσεις, μπορεί να εκτιμώνται ανά 6 μήνες
• Η κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει:
- λήψη ιστορικού & αντικειμενική εξέταση
για έγκαιρη αναγνώριση ανησυχητικών
σημείων (alarm signs)
- εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και επίδρασης στην ποιότητα ζωής του ασθενή με τη χρήση των δεικτών
αξιολόγησης (BSA, DLQI)
• Βασικός εργαστηριακός έλεγχος:
- γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος
- δείκτες φλεγμονής (CRP, TKE)
Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 15
χρόνια μετά την εισαγωγή των συγκεκριμένων φαρμάκων στη κλινική πράξη, οι παράγοντες αυτοί έχουν αλλάξει το θεραπευτικό
πεδίο σε μια σειρά αυτοάνοσων/αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων.
Τα φάρμακα αυτά είναι τα καλύτερα μελετημένα από πλευράς ασφάλειας, λόγω της
συνεχούς αξιολόγησής τους
Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η κατάλληλη επιλογή, η σωστή ιατρική παρακολούθηση και η καλή συνεργασία του ασθενή με
τον ιατρό είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών και
για την επιτυχημένη πορεία της θεραπείας.

Χρησιμοποιώντας σωστά...
... τις p.o. συστηματικές αγωγές
μπεφον αγγελικη
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Στις συστηματικές p.o. (per os) αγωγές
για την ψωρίαση, διακρίνονται τα γνωστά
μας ΄΄συμβατικά’’ φάρμακα όπως ασιτρετίνη,
μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη και το νεότερο
μόριο της απρεμιλάστης.

Π

ροκείμενου να γίνει έναρξη θεραπείας με τα συμβατικά φάρμακα προτείνεται ένας γενικός έλεγχος που περιλαμβάνει γεν. αίματος, καθιερωμένο βιοχημικό έλεγχο, αποκλεισμό ηπατίτιδας B, C, αποκλεισμό ενεργού λοίμωξης (ΗΙV), ενώ εάν το
φάρμακο έχει ανοσοκατασταλτική δράση όπως για παράδειγμα η κυκλοσπορίνη συστήνεται επιπλέον Rο θώρακος και Mantoux.
Η γνώση κάποιων επιμέρους χαρακτηριστικών των φαρμάκων αυτών βοηθά στην βέλτιστη χρήση τους.
Η ασιτρετίνη είναι ένα φάρμακο για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία υπέρ ή κατά της
χρήσης του ως μονοθεραπεία.
Το φάρμακο είναι καλά ανεκτό από τον ασθενή σε δοσολογία Τ20-30 mg/kg, αλλά η

αποτελεσματικότητά του βελτιώνεται σε δοσολογία >30mg/kg. Η προτεινόμενη δοσολογία του είναι 0,3–1mg/kg ΒΣ/ημ p.ο., ενώ
προτείνονται ως αρχική δόση τα 0,3-0,5 mg/
kg και σαν δόση συντήρησης τα 0,5-0,8mg/
kg. Τροποποίηση της δόσης συνιστάται μετά
από 4 εβδομάδες θεραπείας, εξατομικευμένα
και ανάλογα με την ανταπόκριση – ανεκτικότητα του ασθενούς.
Με τη χρήση ασιτρετίνης δεν έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης λοιμώ-

ξεων, καθώς το φάρμακο δεν έχει ανοσοκατασταλτική δράση. Έχει χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με etanercept και φαίνεται ότι ο
συνδυασμός είναι ασφαλής και αυξάνεται η
αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις αντίστοιχες μονοθεραπείες.
Απόλυτες αντενδείξεις για τη χρήση ασιτρετίνης αποτελούν η σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, ο αλκοολισμός και η αιμοδοσία, ενώ σχετικές: η κατάχρηση αλκοόλ, οι ηπατίτι-

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Επιστημονική Οργάνωση Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Γραμματεία Διημερίδας: ERA Τηλ: 2103634944, Δαμπολιά Δήμητρα Νοσ. «Α. Συγγρός», Τηλ: 2107265191

ΣΕΛΙΔΑ 27

Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που σχεδιάζει & κατασκευάζει
ιατρικά µηχανήµατα & laser
επί 40 χρόνια

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

ΧΩΡΙΣ
ΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Τεχνολογία ecomed
Εξάλειψη τοπικού πάχους / 1 συνεδρία / Χωρίς παραµονή στο σπίτι
AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
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 θερµοκρασίες -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 αποτελεσµατικά 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 αισθητήρων 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 αναρροφούν µικρό µέρος λίπους µέσα σε χοάνη, ψύχοντας έτσι µικρότερο 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 πρόκειται 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
Κοιλιά - Πλαϊνά µέσης

Πριν

3 µήνες µετά από 1 συνεδρία
µε ecocryo

Άψογη επαφή µε το δέρµα

Πριν

Χωρίς εκχυµώσεις, αυλακώσεις
και πτυχές

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

3 µήνες µετά από 1 συνεδρία
µε ecocryo

Μεγάλη επιφάνεια ψύξης

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

δες ιογενούς - φαρμακευτικής αιτιολογίας, ο
σακχαρώδης διαβήτης, η χρήση φακών επαφής, το ιστορικό παγκρεατίτιδας και η υπερλιπιδαιμία.
Έλεγχος για μυοσκελετική συμπτωματολογία συνιστάται προθεραπευτικά, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας λόγω των πιθανών παρενεργειών από το φάρμακο, αλλά
και έναρξη αντισύλληψης στις γυναίκες. Προσοχή χρειάζεται στη χρήση αντισυλληπτικών
με χαμηλή δόση προγεστερόνης, minipill λόγω μείωσης της αποτελεσματικότητάς τους όταν αυτά συγχορηγούνται με ασιτρετίνη.
Ο έλεγχος που απαιτείται κατά τη χρήση
του φαρμάκου φαίνεται στον πίνακα 2.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο είναι χρονοεξαρτώμενες και δοσοεξαρτώμενες και οι κυριότερες είναι η χειλίτιδα, η ξηροδερμία, η επιπεφυκίτιδα, η φωτοευαισθησία, η τριχόπτωση, η υπερλιπιδαιμία, η μυαλγία και η αρθαλγία.
Προκείμένου η χρήση του φαρμάκου να γίνεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια θα πρέπει να δίνονται στον ασθενή οδηγίες πριν από την έναρξη της θεραπείας. Πρέπει να γίνεται ενημέρωση για την τερατογόνο
δράση και την ανάγκη για αποτελεσματική αντισύλληψη έως και δύο χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας, για την απαγόρευση της
αιμοδοσίας έως και 1 έτος μετά τη διακοπή
του φαρμάκου, για την ανάγκη αποφυγής αλκοόλ, για την ανάγκη λήψης του φαρμάκου
με λιπαρό γεύμα ώστε να αυξάνεται η απορρόφησή του. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται διακοπή θεραπείας για διεξαγωγή χειρουργείου, ενώ απαιτείται ενημέρωση του θεράποντα ιατρού για τυχόν συγχορηγούμενη θεραπεία.
Η κυκλοσπορίνη σήμερα χρησιμοποιείται
είτε ως μονοθεραπεία είτε ως γέφυρα μεταξύ 2 βιολογικών. Η μακροχρόνια συγχορήγησή της με συμβατικά ή μη φάρμακα δεν
συνιστάται λόγω του αυξημένου κινδύνου ανοσοκαταστολής.
Ως αρχική δόση συνιστώνται τα 2.5-3mg/
kg/ημ διηρημένα σε 2 δόσεις για διάστημα 46 εβδομάδων, ενώ η μέγιστη ανταπόκριση αναμένεται σε 8-16 εβδομάδες. Σε περίπτωση
μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης του ασθενούς, μετά από 4-6 εβδ θεραπείας συστήνε-

ται αύξηση της δόσης σε 5mg/kg/ημ. Εξατομικευμένα, η αύξηση της δόσης πρέπει να γίνεται βάσει αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας και προτείνεται στα 0.5mg/kg κάθε
2 εβδομάδες. Αντίστοιχα, η μείωση της δόσης προτείνεται σε 0.5-1mg/kg κάθε 2 εβδομάδες ή 1mg/kg/ημ κάθε εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Διακοπή του φαρμάκου συστήνεται όταν με μέγιστη δόση 5 mg/kg/ημ για 4-6
εβδομάδες δεν υπάρχει κλινική βελτίωση.
Η χορήγηση της κυκλοσπορίνης μπορεί να
γίνει με δύο τρόπους.
Α) Με διακοπτόμενο βραχυπρόθεσμο επαναλαμβανόμενο σχήμα για 2-4 μήνες οπότε
και ελαχιστοποιούνται οι παρενέργειες, δύναται να συντηρηθεί μία βαριάς μορφής ψωρίαση, στην οποία ο ασθενής πιθανόν θα χρειαστεί να λάβει μελλοντικά και πάλι CsΑ, αλλά
και επιτρέπεται η άμεση επέμβαση σε δύσκολες περιπτώσεις λόγω της ταχείας έναρξης
δράσης του φαρμάκου που θα δώσει το χρόνο σε άλλες θεραπείες (ρετινοειδή, MTX, βιολογικοί παράγοντες) να αρχίσουν να δρούν.
Β) Με συνεχόμενο μακροπρόθεσμο σχήμα για 1-2 έτη, όταν ο ασθενής δε ανταποκρίνεται σε κανένα άλλο φάρμακο ή σε υποτροπή αμέσως μετά διακοπή αγωγής. Η δόση
στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται να μην υπερβαίνει τα 0,5-3 mg/kg/ημέρα ενώ συστήνεται στενή παρακολούθηση λόγω κινδύνου
παρενεργειών.
Απόλυτες αντενδείξεις για τη χρήση της κυκλοσπορίνης αποτελούν η νεφρική δυσλειτουργία, η μη καλά ελεγχόμενη αρτηριακή
υπέρταση, οι σοβαρές λοιμώξεις, το ιστορικό νεοπλασιών (εξαιρέσεις: θεραπευθέντα
BCC και in situ SCC), η ταυτόχρονη θεραπεία
PUVA. Στις σχετικές αντενδείξεις διακρίνονται
οι προηγούμενες θεραπείες με πιθανή καρκινογόνο δράση (PUVA, αρσενικό), η ψωρίαση
επαγόμενη από λοιμώξεις ή φάρμακα, ηπατικά νοσήματα, η υπερουριχαιμία, η υπερκαλιαιμία, η ταυτόχρονη θεραπεία με φωτοθεραπεία UVB, η συγχορήγηση ή η επακόλουθη
χορήγηση τις τελευταίες 4 εβδομάδες με νεφροτοξικά, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και
ρετινοειδή, τα φαρμακευτικής αιτιολογίας ή
με αλκοόλ σχετιζόμενα νοσήματα, η μακροχρόνια προηγηθείσα θεραπεία με MTX, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, ο εμβολιασμός
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με ζώντα εμβόλια και η επιληψία.
Ο έλεγχος που απαιτείται προ και κατά τη
θεραπεία με κυκλοσπορίνη περιλαμβάνει τα
ακόλουθα: προθεραπευτικά συστήνεται έλεγχος για συνοδά νοσήματα (ΑΥ, κακοήθεια
του δέρματος και άλλες, νεφρικό/ηπατικό νόσημα, συγχορηγούμενα φάρμακα), γυναικολογικός έλεγχος βάσει εθνικών οδηγιών, έλεγχος για εγκυμοσύνη και έναρξη αντισύλληψης καθώς έχουν παρατηρηθεί προωρότητα και γέννηση ελλιποβαρών νεογνών, αλλά
και μείωση της δραστικότητας των αντισυλληπτικών προγεστερόνης κατά τη χρήση της,
αποκλεισμός HBV, HCV, HIV, ενώ κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνιστάται έλεγχος κάθε 2 μήνες σε μη επιπλεγμένα περιστατικά ή
συχνότερα εφόσον απαιτείται. Ο έλεγχος περιλαμβάνει γεν. αίματος, Cr, ουρία, AST/ALT,
ALP, γGt, χολερυθρίνη, χοληστερόλη τριγλυκερίδια, γεν. ούρων τη 2η , 4η ,8η εβδομάδα
και ανά 8 εβδομάδες στη συνέχεια.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως και στην
περίπτωση της ασιτρετίνης, είναι δοσοεξαρτώμενες και χρονοεξαρτώμενες. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η νεφρική δυσλειτουργία με κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης, η αρτηριακή υπέρταση, η υπερπλασία ούλων, η υπερτρίχωση, η κεφαλαλγία, ο
τρόμος, οι ΓΕΣ διαταραχές, η αύξηση λιπιδίων ιδιαίτερα σε συγχορήγηση αυξημένων
δόσεων κορτικοστεροειδών.
Σε 1-10% των ασθενών παρατηρείται αύξηση της κρεατινίνης ορού κατά 5-30% της
αρχικής τιμής και 20% των ασθενών αυτών
παρουσιάζουν αύξηση >30% οπότε και μιλάμε για νεφροτοξικότητα. Σε περίπτωση αύξησης της Cr έως 30% της αρχικής τιμής, συνιστάται η χορήγηση υγρών και επανέλεγχος. Σε περίπτωση αύξησης της Cr σε τιμές
άνω του 30-50% της αρχικής τιμής, συνιστάται μείωση της δόσης κατά 25% και επανέλεγχος. Αύξηση των τρανσαμινασών παρατηρείται έως και στο 30% ασθενών. Σε αύξηση των τρανσαμινασών έως και στο διπλάσιο των φυσιολογικών τιμών συνιστάται μείωση δόσης κατά 25% και επανέλεγχος. Σε περίπτωση αύξησης των λιπιδίων συνιστάται δίαιτα, επανέλεγχος και διακοπή σε επιμονή.
Προσοχή χρειάζεται σε συγχορηγούμενα
φάρμακα καθώς παρατηρείται μείωση απο-

τελεσματικότητας αντισυλληπτικών με προγεστερόνη, αυξημένος κίνδυνος επιληπτικών
κρίσεων σε συγχορήγηση υψηλών δόσεων
κορτικοστεροειδών και αυξημένος κίνδυνος
μυοπάθειας με στατίνες. Ο ασθενής πρέπει
να ενημερώνεται ότι: πιθανόν να είναι λιγότερο αποτελεσματικός ο εμβολιασμός και έτσι
απαιτείται ιατρική συμβουλή σε περίπτωση
λοιμώξεως, πρέπει να αποφεύγει την επαφή
με άτομα που πρόσφατα εμβολιάστηκαν με
ζώντες εξασθενημένους παθογόνους μικροοργανισμούς, ότι περιέχονται 0.1mg αλκοόλης σε κάθε 100mg φαρμάκου και για αυτό
απαιτείται προσοχή, σε θηλασμό καθώς περνά στο μητρικό γάλα, σε ηπατοπάθειες και
αλκοολισμό, συνιστάται διακοπή θεραπείας για μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή χειρουργείου και τέλος να αποφεύγει την ηλιακή έκθεση και να κάνει πάντα χρήση αντιηλιακής προστασίας καθώς αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης δερματικού καρκίνου.
Η μεθοτρεξάτη είναι εγκεκριμένη θεραπεία
για ψωρίαση από 1972 και μπορεί να χρησμοποιηθεί είτε ως μονοθεραπεία για έναρξη και
μακροχρόνια χορήγηση είτε συνδυαστικά με
etanercept, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και με adalimumab,
infliximab καθώς φαίνεται να προστατεύει από
την ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των φαρμάκων (ADA). Η δοσολογία κυμαίνεται από
5–30 (συνήθως έναρξη με 7.5-10, 15) mg/εβδομάδα,
po ή im ή sc σε μια
ή μπορεί
MAKETES Infoderma:������
1 δόση
12-10-17
13:08

να διαιρεθεί μέσα στο 24ωρο και πάντα με τη ραπεία πρέπει να γίνεται έλεγχος συγχορησυγχορήγηση φυλλικού οξέος 5mg. Σε περί- γούμενων φαρμάκων και εργαστηριακός έπτωση νεφρικής ανεπάρκειας και στους ηλικι- λεγχος με γεν. αίματος την 1η εβδομάδα, γεν.
ωμένους, συνιστάται έναρξη με μικρότερη δο- αίματος και ηπατικά ένζυμα κάθε 2 εβδομάσολογία με 5-7,5mg/εβδομάδα. Σε μη επαρ- δες για δύο μήνες, κρεατινίνη και γενική ούκή ανταπόκριση συνιστάται αύξηση κατά 5mg/ ρων κάθε 2-3 μήνες και επί ενδείξεως PIIINP
εβδομάδα, ανά 4-8 εβδομάδες και αυτό μετά (αμινοτελικό προπεπτίδιο του προκολλαγότην παρέλευση 8ης εβδομάδας θεραπείας. Η νου ΙΙΙ) ανά 3μηνο.
μείωση της δοσολογίας συνιστάται να γίνεται
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και εδώ είναι
σταδιακά με 2.5-5mg κάθε 2-4 μήνες. Σε περί- χρονοεξαρτώμενες και δοσοεξαρτώμενες. Οι
πτωση ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε p.o. χο- συχνότερες είναι η ναυτία, η κακουχία, η τριρήγηση μπορεί να γίνει αλλαγή σε s.c. καθώς χόπτωση, η αύξηση των τρανσαμινασών, η
έτσι βελτιώνεται η βιοδιαθεσιμότητα, η δυσα- καταστολή του μυελού και τα έλκη ΓΕΣ. Σπανεξία και οι διαταραχές ΓΕΣ καθώς και η πιθα- νιότερα παρατηρούνται ηπατική ίνωση – κίρνή έλλειψη συμμόρφωσης.
ρωση, νεφροτοξικότητα, διάμεση πνευμονίΑπόλυτες αντενδείξεις για τη λήψη του α και βρογχιολίτιδα. Τα αρχικά συμπτώμαφαρμάκου αποτελούν: οι σοβαρές λοιμώ- τα πανκυτταροπενίας είναι ο ξηρός βήχας, η
ξεις, η σοβαρή ηπατική νόσος, η νεφρική α- ναυτία, ο πυρετός, η δύσπνοια, η κυάνωση,
νεπάρκεια, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, η η στοματίτιδα και συμπτωματολογία στοματικατάχρηση αλκοόλ, αιματολογικά νοσήμα- κής κοιλότητας και αιμορραγία. Οι κυριότεροι
τα και ανοσοκαταστολή, το οξύ έλκος πεπτι- παράγοντες για αυξημένο κίνδυνο ηπατοτοκού και η σημαντική μείωση πνευμονικής λει- ξικότητας είναι η κατανάλωση αλκοόλ, η πατουργίας. Σχετικές αντενδείξεις είναι οι νεφρι- χυσαρκία (BMI >30), οι ηπατίτιδες B και C και
κές ή ηπατικές διαταραχές, η μεγάλη ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης.
η ελκώδης κολίτιδα, το ιστορικό ηπατίτιδας,
Σημαντικές είναι η ενημέρωση και οι οδηγίη έλλειψη συμμόρφωσης, η επιθυμία τεκνο- ες προς στον ασθενή, ώστε να διασφαλιστεί η
ποίησης για άνδρες και γυναίκες, η γαστρίτι- ασφάλεια. Αυτές περιλαμβάνουν τη σύσταση
δα, ο σακχαρώδης διαβήτης, το ιστορικό νεο- για αντισύλληψη τόσο σε γυναίκες όσο και σε
πλασιών και η καρδιακή ανεπάρκεια.
άντρες από την αρχή της θεραπείας, αποφυγή
Έλεγχος προθεραπευτικά απαιτείται για πι- τεκνοποίησης για 3 μήνες μετά τη διακοπή της
θανή ηπατική δυσλειτουργία οπότε και συ- θεραπείας τόσο σε άνδρες όσο και στις γυναίστήνεται
ενώ κατά
τη θε- κες,1 την
κατανόηση
του ������
δοσολογικού
σχήμα������
1 περαιτέρω έλεγχος,
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τος (εβδομαδιαία λήψη ΜΤΧ) και την απαιτούμενη συγχορήγηση 5mg φυλλικού οξέος την
εβδομάδα 24 ώρες μετά τη λήψη ΜΤΧ, την αποφυγή αλκοόλ και παχυσαρκίας.
Η απρεμιλάστη συνιστάται ως μονοθεραπεία σαν δεύτερη γραμμή θεραπείας για έναρξη και μακροχρόνια χορήγηση. Δεν υπάρχουν στοιχεία για συγχορήγηση με άλλα
συμβατικά ή βιολογικά φάρμακα. Μετά την
αρχική τιτλοποίηση δόσης, η ημερήσια δοσολογία είναι 60mg σε 2 διαιρεμένες δόσεις.
Σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας με ClCr
≤30mL/min συνιστάται μείωση της δοσολογίας σε 30 mg/d και χορήγηση μόνο της πρωινής δόσης στο σχήμα έναρξης. Δεν είναι απαραίτητη τροποποίηση δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς ≥65 ετών.
Με βάση τη γνώμη ειδικών όπως αυτή διατυπώθηκε στις ευρωπαϊκές οδηγίες S3 για τη
συστηματική θεραπεία της ψωρίασης, απόλυτες αντενδείξεις για τη χορήγηση του φαρμάκου αποτελούν η σοβαρή οξεία λοίμωξη,
η υπερευαισθησία σε ουσία ή έκδοχα, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, η δυσανεξία γαλακτόζης, η ανεπάρκεια λακτάσης και η δυσαπορρόφηση γλυκόζης – γαλακτόζης. Σχετκές αντενδείξεις αποτελούν οι χρόνιες ή οξείες λοίμωξεις, οι κακοήθειες ή λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις, η σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ClCr <30mL/min, το χαμηλό σωματικό βάρος, η κατάθλιψη και αυτοκτονικός ιδεασμός και η συγχορήγηση με επαγωγέα
P450. Προθεραπευτικά συστήνεται να λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό και να γίνεται κλινική εξέταση που να επικεντρώνεται στις απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις του φαρμάκου
και να πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος με γεν.αίματος, AST/ALT, Cr, τεστ κύησης
και επιλεκτικά έλεγχος HBV, HCV, HIV. Κατά
τη διάρκεια της θεραπείας, συστήνεται λήψη
ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος βασιζόμενος στο ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση, ενώ μετά τη
διακοπή της θεραπείας συστήνεται λήψη αντισυλληπτικών μέτρων για 5 χρόνους ημίσειας
ζωής (5x9 ώρες).
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν
η ναυτία, η διάρροια, η απώλεια βάρους, το
επιγάστριο άλγος, η αυξημένη εντερική κινητικότητα,η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η ανορεξία, οι λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού, η ρινοφαρυγγίτιδα, η βρογχίτιδα,
ο βήχας, η οσφυαλγία, η κόπωση, η αϋπνία,
η κεφαλαλγία, η ημικρανία και η κατάθλιψη.
Αλληλεπιδράσεις έχουν παρατηρηθεί σε
συγχορήγηση με ισχυρούς επαγωγείς P450
όπως ριφαμπικίνη, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυντοίνη. Καμμία κλινικά σημαντική αλληλεπίδραση με ΜΤΧ, κετοκοναζόλη, αντισυλληπτικά.
Σχετικά με ειδικούς πληθυσμούς και τις υπάρχουσες κλινικές πληροφορίες οι ειδικοί επισημαίνουν τα ακόλουθα:·
ΤBC: Screening TBC δεν απαιτείταi. Έως τον
6/2016 και σε 117.728 ασθενείς, 3 περιστατικά φυματίωσης γνωστοποιήθηκαν. Στα δύ-

ο οι πληροφορίες ήταν ανεπαρκείς και είναι
άγνωστο αν η διάγνωση του 3ου περιστατικού σχετίζεται με την έναρξη της απρεμιλάστης. Ο ασθενής συνέχισε την αγωγή με απρεμιλάστη.
Ηπατίτιδα B/C: screening για HBV/HCV δεν
απαιτείται. ΗΒV/HCV ασθενείς δεν έλαβαν
μέρος στις κλινικές μελέτες. Επίσης, δεν υπάρχουν σχετικά δημοσιευμένα δεδομένα από την καθημερινή πρακτική. Καμμία οδηγία βασισμένη σε κλινικά δεδομένα δεν μπορεί να δοθεί. Σε 117.728 ασθενείς δεν γνωστοποιήθηκε κανένα περιστατικό HBV ενώ ανακοινώθηκαν δύο περιστατικά HCV με ανεπαρκή στοιχεία.
Ηπατική δυσλειτουργία: δεν συνιστάται
τροποποίηση της δόσης σε ηπατική δυσλειτουργία. Η φαρμακοκινητική της απρεμιλάστης και του κύριου μεταβολίτη της Μ12,
δεν επηρεάζεται σε μέτρια και σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Τα δεδομένα προέρχονται από μελέτη που έγινε σε άτομα που δεν έπασχαν από ψωρίαση ή ψωριασική αρθρίτιδα.
Συστήνεται συνεργασία με ηπατολόγο αν ηπατικά ένζυμα >3-5 φορές του φυσιολογικού
και screening HBV/HCV αναλόγως του ιστορικού του ασθενούς.
Κακοήθειες συμπεριλαμβανομένων λεμφωμάτων/καρκίνων δέρματος: ασθενείς με ενεργό καρκίνο ή ιστορικό καρκίνου δεν έλαβαν μέρος στις μελέτες, εκτός από ασθενείς
με BCC ή αρχόμενο SCC ή CIN θεραπευθέν
μη υποτροπιάζον για 5 έτη. Κλινικά δεδομένα καθημερινής πρακτικής δεν υπάρχουν.
HIV: Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα για
αυτή την κατηγορία.
Ισχαιμική/Συμφορητική καρδιοπάθεια/Σακχαρώδης διαβήτης: δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι η απρεμιλάστη μπορεί να επηρεάσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
ή την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια δεν αποτελεί αντένδειξη.
Εμβολιασμός: δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους οργανισμούς ήταν επιτρεπτός κατά
τη διάρκεια των κλινικών μελέτων.
Νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα: η
κατάθλιψη αναφέρεται ως πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια σε 1.2% ασθενών . Έως τον Μάρτιο 2016 και σε 105.000 ασθενείς έχουν ανακοινωθεί περιστατικά με αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονική συμπεριφορά, αυτοκτονική κατάθλιψη. 32 ασθενείς σε σύνολο 65
παρουσίασαν βελτίωση με την διακοπή του
φαρμάκου.
Έτσι, συνιστάται εγρήγορση για πιθανές απομυελινοπάθειες και προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια που είναι σπάνιες και εμφανίζονται μερικά χρόνια μετά την
κυκλοφορία.
Συστήνεται: i) ισοζύγιο κινδύνου-οφέλους
για έναρξη θεραπείας με απρεμιλάστη σε ασθενείς με ιστορικό ψυχιατρικού νοσήματος ή
που λαμβάνουν σχετική θεραπεία ii) διακοπή
θεραπείας σε εμφάνιση νέας ψυχιατρικής συΣΕΛΙΔΑ 32

μπτωματολογίας ή σε εμφάνιση αυτοκτονικής
συμπεριφοράς και iii) εκπαίδευση των ασθενών και των οικείων τους να αναφέρουν στο
γιατρό τους αλλαγές συμπεριφοράς - διάθεσης ή αυτοκτονικού ιδεασμού.
Νεότερα στοιχεία ασφάλειας προκύπτουν
από την επέκταση των μελετών ESTEEM 1&2.
Έτσι στις 156 εβδομάδες θεραπείας δεν υπήρξαν περιστατικά αναζωπύρωσης φυματίωσης, ενώ τα ποσοστά εμφάνισης μείζονων
καρδιακών συμβαμάτων, ευκαιριακών λοιμώξεων, σοβαρών λοιμώξεων ήταν παρόμοια με αυτά των ψωριασικών ασθενών όπως αναφέρονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (International Psoriasis Longitudinal
Assessment and Registry database, US
claims database).
Από νεότερα δεδομένα μελέτης PALACE
3 στις 208 εβδομάδες θεραπείας επίσης δεν
προέκυψαν νέες ανεπιθύμητες ενέργειες και
δεν παρατηρήθηκες αλλαγή στο προφίλ ασφάλειας.
Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται οτι η λήψη του φαρμάκου απαγορεύεται κατά
την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση απρεμιλάστης - αντισυλληπτικών, δεν
υπάρχουν δεδομένα για γονιμότητα στους
άνδρες αλλά πειραματικά σε μελέτες ζώων
δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες
ως προς τη γονιμότητα αρσενικών ποντικιών,
δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τον θηλασμό,
δεν απαιτείται διακοπή για τη διεξαγωγή χειρουργείου, ενώ τέλος συστήνεται η εκπαίδευση του ασθενούς και των οικείων του ώστε να αναφερθεί τυχόν αλλαγή στη συμπεροφορά ή τη διάθεση.
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η επιλογή του κατάλληλου για τον ασθενή φαρμάκου σε ένα χρόνιο νόσημα όπως η ψωρίαση είναι μία πολύπλοκη διαδικασία. Καθώς η
θεραπεία των ασθενών μας είναι μακροχρόνια, πρέπει να εξαντλούνται οι δυνατότητες
μιας θεραπείας πριν γίνει αλλαγή σε μία άλλη. Κατά την επιλογή της αγωγής για την ψωρίαση σημαντική είναι η γνώση των ιδιοτήτων
των φαρμάκων και η επικαιροποίηση των δεδομένων, αλλά και η σωστή λήψη ιστορικού,
η επικοινωνία και οι ανάγκες του ασθενούς.
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Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση
KAKEΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα

Εικόνα 1, 2. Πομφοί

Η κνίδωση είναι μια ιδιαίτερα συχνή
νόσος που χαρακτηρίζεται από
αιφνίδια εμφάνιση πομφών (εικόνα 1)
ή και αγγειοιδήματος (εικόνα 2)

Α

υτά τα συμπτώματα εμφανίζονται απροειδοποίητα, και μπορούν να εμφανιστούν
ξαφνικά μετά την υποχώρησή τους δηλαδή εναλλάσσονται περίοδοι με εξάνθημα και χωρίς εξάνθημα. Υπάρχουν περίοδοι ύφεσης και έξαρσης.
Οι πομφοί (κόκκινα εξανθήματα) παρουσιάζουν
κεντρικό οίδημα ποικίλου μεγέθους που περιβάλλεται από περιφερικό ερύθημα. Συνήθως συνοδεύονται από κνησμό ή μερικές φορές με αίσθημα καύσου. Οι πομφοί εξαφανίζονται με την πίεση και έχουν μικρή διάρκεια αφού υποχωρούν σε
1 έως 24 ώρες.
Το αγγειοοίδημα παρουσιάζει έντονο οίδημα στο
δέρμα και τον υποδόριο ιστό. Πρήξιμο στα χείλη,
στο πρόσωπο, στα μάγουλα, περιοφθαλμικές περιοχές, στα μαλακά μόρια των άνω-κάτω άκρων
(δάχτυλα, παλάμες, πέλματα), τα γεννητικά όργανα και σπανιότερα στη γλώσσα ή το φάρυγγα.. Τα
συμπτώματα αυτά συνοδεύονται από αίσθημα τάση και υποχωρούν πιο αργά σε σύγκριση με τους
πομφούς σε έως και 72 ώρες.

Η κνίδωση:

• όταν διαρκεί λιγότερο από 6 εβδομάδες θεωρείται οξεία ενώ
• όταν διαρκεί πάνω από 6 εβδομάδες ονομάζεται χρόνια.
Το 25% του γενικού πληθυσμού μπορεί να εμφανίσει τουλάχιστον μια φορά κνίδωση (οξεία και
χρόνια) κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Την χρόνια κνίδωση την διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες κυρίως:
• Σε Χρόνια αυθόρμητη όταν δεν υπάρχει κάποιος
εξωτερικός παράγοντας που να την προκαλεί. Εμφανίζεται αυτόματα και απρόβλεπτα.
• Σε επαγόμενη, όταν τα συμπτώματα επάγονται
από φυσικά αίτια όπως η τριβή, η πίεση το ψύχος ή η αυξημένη θερμοκρασία.
Η πιο συχνή μορφή εμφάνισης κνίδωσης είναι
η Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες εκτιμάται ότι ο επιπολασμός
ανέρχεται στο 0,5–1% του γενικού πληθυσμού. Στα
παιδιά ο αντίστοιχος επιπολασμός υπολογίζεται ότι
είναι μικρότερος.

Εικόνα 3, 4. Αγγειοιδήμα

Η Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση μπορεί να εμφανισθεί σε όλες τις ηλικίες, όμως η μεγαλύτερη συχνότητα διαπιστώνεται μεταξύ 20–40 ετών, δηλαδή στην πιο παραγωγική ηλικία, ενώ φαίνεται ότι
προσβάλλει σε διπλάσιο ποσοστό τις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες.
Η διάρκεια της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης
ποικίλλει, εκτιμάται ότι στους περισσότερους ασθενείς η μέση διάρκεια της νόσου είναι 1-5 χρόνια,
ενώ ένας σημαντικός αριθμός ασθενών (τουλάχιστον το 20%) παραμένουν συμπτωματικοί 5–10
χρόνια μετά την έναρξη της νόσου. Η συνολική διάρκεια της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης φαίνεται ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που
διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• αγγειοοίδημα,
• αυτοανοσία και
• συνδυασμό με κάποια άλλη μορφή κνίδωσης.
H Xρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση επηρεάζει δυσμενώς τις καθημερινές δραστηριότητες και την
ποιότητα ζωής των ασθενών. Έχει διαπιστωθεί ότι
όσοι πάσχουν από τη νόσο εκτός από τα ενοχλητικά δερματολογικά συμπτώματα έχουν και υψηλότερα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης, ψυχοσωματικών εκδηλώσεων και διαταραχής του ύπνου λόγω του κνησμού, που έχει ως αποτέλεσμα αίσθημα κόπωσης. Πολλές φορές αναγκάζεται να απουσιάζει από την εργασία του ή το σχολείο. Πρόκειται για μια απρόβλεπτη πάθηση η οποία όμως δεν
είναι μεταδοτική.
Ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει τη φύση της πάθησής τους αλλά και το γεγονός ότι αυτή δεν είναι
επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή του. Πρέπει
όμως να τονισθεί ότι η πάθηση, για τους περισσότερους ασθενείς, έχει ημερομηνία λήξης.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Χρόνιας Αυθόρμητης Κνίδωσης και εξάλειψης των συμπτωμάτων, απαιτείται η άμεση και συστηματική συνεργασία
με τον θεράποντα ιατρό σε συνδυασμό με στενή και
τακτική παρακολούθηση. Για τη διάγνωση χρειάζονται τρία απλά βήματα για την διάγνωση της ΧΑΚ:
• λήψη εκτενούς ιστορικού,
• φυσική εξέταση,
• διαγνωστικός έλεγχος.
Για την κλινική εκτίμηση της δραστηριότητας της
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την χρήση εργαλείων όπως το εβδομαδιαίο σκορ δραστηριότητας της νόσου (Urticaria
Activity Score, UAS7). Επίσης, τα ειδικά ερωτημαΣΕΛΙΔΑ 34

τολόγια (CU-Q2oL) τα οποία χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, τα οποία βοηθούν
επαρκώς στην εκτίμηση της νόσου.
Αυτό που συστήνουν οι ειδικοί σύμφωνα και με τις
κατευθυντήριες οδηγίες, ως θεραπευτικό στόχο στην
κνίδωση, είναι η πλήρης εξάλειψη των συμπτωμάτων της νόσου με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Στη θεραπεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης
σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, τον πρώτο και κύριο λόγο έχουν τα μη κατασταλτικά Η-1 αντιισταμινικά 2ης γενιάς στην εγκεκριμένη τους δόση.
Εάν τα συμπτώματα της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης επιμένουν μετά από 2 εβδομάδες η δόση
αυξάνεται έως και 4 φορές πάνω από την αρχική.
Δυστυχώς περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις εγκεκριμένες θεραπείες 1ης
γραμμής (αντιισταμινικά) με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται από τα συμπτώματα της νόσου παρόλο που λαμβάνουν θεραπεία.
Εφόσον τα συμπτώματα παραμένουν μετά από
1-4 εβδομάδες, χορηγείται 3ης γραμμής θεραπεία
(omalizumab).
Τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα στη θεραπεία
της χρόνιας κνίδωσης άλλαξαν υπέρ των ασθενών. Σε αυτό συνέτεινε η χρήση ενέσιμων σκευασμάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντική ανακούφιση και καλύτερη ποιότητα ζωής στους
ασθενείς με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση. Οι ασθενείς που πάσχουν από αυτήν την απρόβλεπτη και
επώδυνη νόσο μπορούν πλέον να βγουν από το
αδιέξοδο. Τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτών
των σκευασμάτων στην χρόνια αυθόρμητη κνίδωση είναι πολύ καλά ακόμα και από την πρώτη χορήγηση, οδηγώντας σε ύφεση της νόσου και ανακούφιση των ασθενών λόγω της πλήρους εξάλειψης του κνησμού και πομφών ή την υποχώρηση
των συμπτωμάτων σε μεγάλο βαθμό.
Εκτός από τη βελτίωση των συμπτωμάτων έχουμε και βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων
και της ποιότητας ζωής τους.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, η Χρόνια Αυθόρμητη
Κνίδωση αποτελεί μια χρόνια κατάσταση με εξάρσεις και υφέσεις που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά με την επιλογή
της κατάλληλης θεραπείας.

Πώς προσεγγίζεται ο ασθενής
με ελκώσεις γεννητικών οργάνων
Β. Παπαρίζος
Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσοκομείο "Aνδρέας Συγγρός"

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΙΝΑΙ;
• Eτήσια επίπτωση Genital Ulcer Disease (GUD):
άνω των 20.000.000
• Συχνότερα αίτια (παγκόσμια): HSV-2, HSV1, σπειροχαίτη, H.ducreyi
• Στην Αγγλία (GU Clinics): περίπου το 90%
των ελκώσεων = απλός έρπης
Κ.K.Holmes, Sexually Transmitted Diseases,
2nd Edition

ΕΛΚΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΙΤΙΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
• Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)
• Δερματοπάθειες της περιοχής
• Δερματοπάθειες με εντόπιση και στην περιοχή
• Νεοπλασίες
• Συστηματικά νοσήματα

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ
• ΣΜΝ (Έρπης, Σύφιλη)
• Μυκητιασικές ή μικροβιακές λοιμώξεις
• Τραύμα
• Δερματίτις εξ επαφής (Imiquimod, ποδοφυλλίνη, Betadine,προφυλακτικά)
• Εντ. νευροδερματίτις (όσχεο, αιδοίο)

Fitzpatrick’s “Dermatology in General Medicine”,
7th Edition, Box 75-2, Differential diagnosis of male genital dermatoses

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΑ
• Φαρμακευτική αντίδραση
• Queyrat-SCC
• Πολύμορφο ερύθημα
• Φθειρίαση-Ψώρα
• Λεϊσμανίαση
• Behcet, Reiter
• Αυτοάνοσα πομφολυγώδη
• Λειχήνας-Ψωρίαση
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ: Άφθωση, TB, Λέπρα, Crohn,
Pyoderma Gangrenosum, Linear IgA Disease,
Γονόρροια, Εν τω βάθει μυκητίαση, SLE,
Wegener, Εξωμαστική Paget, Διαπυητ. Ιδρωσαδενίτις κλπ

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Έκθεση σε τραυματισμό
• Φλεγμονώδης δερματοπάθεια (ψωρίαση,
λειχήνας)
• Φάρμακα (ΜΣΑΦ, α-ΜΕΑ, β-blockers, σαλικυλικό, κορτιζόνη)
• Πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι – επαφές
• Απροφύλακτες επαφές
• Άνδρες χωρίς περιτομή
• Υπερβολές σε καθαριότητα-θεραπεία

Fitzpatrick’s “Dermatology in General Medicine”
8th Edition, Box 77-2, Differential diagnosis of male genital dermatoses
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
• Ιστορικό
• Κλινική εικόνα
• Εργαστηριακός έλεγχος
ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
• Αποκλεισμός ΣΜΝ
• Αποκλεισμός νεοπλασίας
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Ιστορικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΗ:
• Φύλο, ηλικία, επάγγελμα, οικογ. κατάσταση
• Άλλα νοσήματα (σακχ. διαβήτης), αλκοόλ, ναρκωτικά, φάρμακα, συμπληρώματα
– «εναλλακτικά»
• Σεξουαλικός προσανατολισμός και συνήθειες

• Ιστορικό ΣΜΝ, έμμηνος ρύση, Παπ-τεστ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ:
• Διάρκεια, μορφή αρχικής εμφάνισης, υποτροπές ή εξάρσεις–υφέσεις, σύνδεση με σεξ.
δραστηριότητα, σύνδεση με σαπούνια, προφυλακτικά, με άγχος κλπ.
• Συνύπαρξη με βλάβες στόματος ή δέρματος,
συστηματική συμπτωματολογία.

ΣΥΦΙΛΗ
• Διάβρωση, όχι έλκωση
• Συνήθως μονήρης, <1cm
• Σαφή όρια
• Μικρή διήθηση - σκληρό έδαφος
• Ανώδυνη
• Επιχώριος λεμφαδενίτιδα

Κλινική εικόνα
• Αριθμός βλαβών, εντόπιση, βάθος, όρια,
πυθμένας
• Διήθηση, φλεγμονή πέριξ της βλάβης, διαπύηση
• Συνοδά σημεία – άλλες βλάβες σε δέρμα ή
βλεννογόνους (βλατίδες, φυσαλίδες, δρυφάδες κλπ)
• Λεμφαδενίτιδα (σύστοιχη, αμφοτερόπλευρη, γενικευμένη, καθόλου)
• Υποκειμενική συμπτωματολογία (πόνος, κνησμός, καυσαλγία, νυγμώδες άλγος κλπ)
• Συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, αρθραλγίες κλπ)
Εργαστήριο
• Αναλόγως ιστορικού – κλινικής εξέτασης

ΕΡΠΗΣ
• Συνήθως, πολλαπλές βλάβες
• Συρρέουν σε ερυθηματώδη βάση
• Μπορεί να σχηματίζουν πολυκυκλική βλάβη
• Λίγο ή πολύ επώδυνες
• Διαρκούν λίγο
• Υποτροπιάζουν
• Σχετίζονται με κόπωση, άγχος, ηλιακή ακτινοβολία κλπ

• Ορολογικός έλεγχος: σχετικά χαμηλή ευαισθησία
Ορολογικός έλεγχος μετά 2-4 εβδομάδες,
υπό προϋποθέσεις

ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ:
• Χρήσιμη στη δ.δ. σύφιλης, ψώρας, μυκητίασης, λεϊσμανίασης • Το αρνητικό αποτέλεσμα, όπως και στις περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποκλείει τίποτε

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:

Μορφές πρωτοπαθούς έλκους
• Γιγάντειο (>1cm)
• Νάνο (< φακή)
• Ελκωτικό
“Ηunterian” chancre: 60%
• Διφθεροειδές (Hunter 1786)
• Εκθυματοειδές
• Υπερτροφικό
• Φαγαιδενικό • Φιλούμενο • «Δίκην φύλλων
βιβλίου» • «Έλκος προφυλακτικού (condom
chancre)» • Βαλανίτιδα του Follmann • Στο έσω
οίδημα
παραπέταλο της ακροποσθίας
φίμωση
πέος «σαν πλήκτρο τυμπάνου»

ΑΡΑ:
• Συχνά, απαραίτητη η αναζήτηση εργαστηριακής συνδρομής
• Δεν υπάρχει «μαγική εξέταση»
• Οι εξετάσεις που θα ζητηθούν εξαρτώνται
από την κλινική υποψία και την επιβεβαιώνουν ή απομακρύνουν από αυτήν

• Χρήσιμη για τη διάγνωση του μαλακού έλκους (σπανιώτατο πλέον στις δυτικές χώρες –
ευαισθησία <80%) • Χρήσιμη για τη διάγνωση επιμόλυνσης – άρα: επανεκτίμηση μετά τη
θεραπεία της επιμόλυνσης

ΒΙΟΨΙΑ:
• Χρήσιμη για τον αποκλεισμό νεοπλασίας ή
προκαρκινικής βλάβης (Queyrat κλπ) • Χρήσιμη
σε δ. δ. πέμφιγας, σκληροατροφικού λειχήνα,
ή σπανιώτερων καταστάσεων (Paget, αγγειίτιδων όπως p.gagrenosum, εξελκωμένων κοκκιωμάτων όπως λεϊσμάνια, λέπρα, εν τω βάθει
μυκητίαση κλπ) • Ακατάλληλη για δ. δ. «κοινών» παθήσεων, όπως τραύμα, άφθωση, δερματίτις εξ επαφής, πολύμορφο ερύθημα κλπ

ΕΛΚΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
• Τι να κάνουμε; • Υπάρχει κάποιος αλγόριθμος;
• Aπάντηση: αφθονία αλγόριθμων, συνήθως
πολύπλοκων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET

Υποψία απλού έρπητα:
• Κυτταρολογική κατά Janck: χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα, απαρχαιωμένη: δεν
συνιστάται πλέον
• PCR: Σχετικά υψηλή ευαισθησία (σε πολύ
πρόσφατες βλάβες), αλλά και υψηλό κόστος.
Κυρίως, σε λοίμωξη ΚΝΣ ή νεογνικό έρπητα
• Άμεσος ανοσοφθορισμός: σχετικά υψηλή
ευαισθησία
• Αντισώματα: κυρίως, για δ.δ. μεταξύ πρωτολοίμωξης και επεισοδίου
Υποψία πρωτοπαθούς έλκους σύφιλης:
World Health Organization (WHO) 2003

ΕΛΚΩΣΕΙΣ: τι βλέπουμε;
• Συνήθως, πολλαπλά έλκη
• Αδρά όρια, 1-3cm
• Επώδυνα ή πολύ επώδυνα
• Ομαλό έδαφος με κιτρινωπή χροιά
• Διάρκεια: 4 ημέρες έως >1 μήνας
• Έλκη και σε στόμα, διαταραχές από οφθαλμούς, ΚΝΣ, αρθρώσεις, αγγεία κλπ

• Άμεση μικροσκόπηση σε σκοτεινό πεδίο
• Άμεσος ανοσοφθορισμός
• Μικροσκόπηση με ειδικές χρώσεις
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• Μικρές φυσσαλίδες/ ή μικρά έλκη/ ή πολυκυκλική έλκωση: έρπης ( διάρκεια; πόνος; υποτροπές;) • Πολλαπλές βλάβες, επώδυνες, υποτροπές: άφθες, έρπης, Bechet (όρια; χρώμα; άλλα συμπτώματα;) • Μονήρης βλάβη, ανώδυνη,
υπόσκληρη: σύφιλη, τραύμα (απόσταση από
σεξ. επαφή, είδος επαφής, λεμφαδένες) • Μο-

νήρης βλάβη, επώδυνη: τραύμα, άφθα, Bechet,
σύφιλη, LGV (χρώμα; όρια; πύον; διάρκεια; λεμφαδένες;) • Σε κάθε περίπτωση: συσχέτιση με
σεξουαλική επαφή (ή κάτι σχετικό...)
Άμεση μικροσκόπηση,
Ορολ. έλεγχος
(αργότερα)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ Έρπης
Ανοσοφθορισμός
+
Νεοπλασία Βιοψία
ΚΛΙΝΙΚΗ
Τοπική αγωγή,
ΕΞΕΤΑΣΗ Τραύμα
παρακολούθηση
Τοπική αγωγή,
Άφθωση
παρακολούθηση
Σύφιλη

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Eάν δεν υπάρχει έντονη υπόνοια ΣΜΝ
ή νεοπλασίας / επί μη προφανούς διάγνωσης
• Καθαρισμός με ήπιο σαπούνι,
• Τοπικές κομπρέσσες με φυσιολογικό ορό,
• Τοπικό αντιφλεγμονώδες (χωρίς κορτιζόνη)
– επουλωτικό,
• Επανεκτίμηση,
• Επί προφανούς επιμόλυνσης: τοπικό αντισηπτικο ± τοπικό αντιμικροβιακό,
• Αν χρειασθεί συστηματική αντιβίωση: φάρ-

μακα που δεν δρούν στη σπειροχαίτη (πχ
TMSP, Ciprofloxacin)

Επί υποψίας ΣΜΝ, δεν πρέπει
να παραλείπονται:
• Έλεγχος σεξουαλικών συντρόφων,
• Απoφυγή σεξουαλικής δραστηριότητας μέχρι
την τελική διάγνωση ή θεραπεία,
• Απαγόρευση αιμοδοσίας!

ID

GLIZIGEN

Όχι πια άλλες μολύνσεις από HPV
To GLIZIGEN είναι μία εναλλακτική θεραπεία για πολλούς ασθενείς
με λοίμωξη από επιχείλιο ή και γεννητικό έρπητα (ερπητική
αιδοιοκολπίτιδα, ερπητική βαλανοποσθίτιδα) υποτροπιάζοντα
απλό έρπητα, έρπητα ζωστήρα, οξυτενή κονδυλώματα και κοινές
μυρμηκίες. Η ανοχή στο GLIZIGEN είναι εξαιρετική, χωρίς ερεθισμό
ή οποιοδήποτε 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 συμβατικών 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 μέρες,
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 υποτροπιάζουσες 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
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Λοιμώξεις στόματος
από ερπητοϊούς
Α Π Λ Ο Σ ΕΡ Π Η Σ & ΕΡ Π Η Σ Ζ Ω Σ ΤΗΡΑ Σ

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

Η ομάδα των ερπητοϊών στον άνθρωπο αποτελείται από οκτώ τύπους: τον ιό του απλού έρπητα, τύπος 1 (HSV1) και τύπος 2 (HSV-2), τον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα, τύπος 3 (VZV ή HHV-3), τον ιό Epstein-Barr, τύπος 4 (ΕΒV
ή HHV-4), τον κυτταρομεγαλοϊό, τύπος 5 (CMV ή HHV-5), ο τύπος 6 (HHV-6), ο τύπος 7 (HHV-7) και ο τύπος 8
(HHV-8). Εκδηλώσεις στο στόμα προκαλούν οι τύποι 1, 2, 3, 4, 5 και 8. Η παθογένεση των ερπητικών λοιμώξεων
ακολουθεί την πορεία: πρωτοπαθής λοίμωξη – λανθάνουσα φάση – επανενεργοποίηση.
1. Πρωτοπαθής Ερπητική
Ουλοστοματίτις
Η πρωτοπαθής ερπητική ουλοστο- ματίτις
είναι οξεία λοιμώδης νόσος, που προσβάλλει, κατά κανόνα, παιδιά μεταξύ 1-6 ετών,
εφήβους και σπάνια ενηλίκους. Το αίτιο είναι ο ιός του απλού έρπητα τύπος 1 (HSV1) και σπάνια ο τύπος- 2 (HSV-2), που ευθύνεται, κυρίως, για την ερπητική λοίμωξη
στα γεννητικά όργανα. Ο τύπος 1 μεταδίδεται με άμεση επαφή με το σάλιο και άλλες
εκκρίσεις, ενώ ο τύπος 2 μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή. Η πρώτη επαφή με τον
τύπο 1 μπορεί να προκαλέσει, σε ποσοστό
3-5%, οξεία πρωτοπαθή λοίμωξη, ενώ στις
περισσότερες περιπτώσεις προκαλεί υποκλινική λοίμωξη που περνά απαρατήρητη. Και
οι δύο περιπτώσεις οδηγούν σε μερική ανοσία, έναντι του ιού.
Κλινικά, η πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτις χαρακτηρίζεται από γενικά φαινόμενα (υψηλό πυρετό, 38-39°C, κεφαλαλγία,

καταβολή δυνάμεων, ανορεξία, δυσφορία,
αίσθημα καύσου και πόνο στο στόμα, δυσκαταποσία), που προηγούνται 1-2 ημέρες
από τις βλάβες. Ο βλεννογόνος του στόματος είναι ερυθρός και οιδηματώδης, ενώ παρατηρούνται πολυάριθμες φυσαλίδες, που
συρρέουν. Οι φυσαλίδες μέσα σε 24 ώρες
σπάζουν καταλείποντας πολλαπλές μικρές
στρογγυλές διαβρώσεις, που περιβάλλονται
από ερύθημα. Φυσαλίδες εξακολουθούν να
εμφανίζονται για διάστημα 3-5 ημερών. Οι
βλάβες είναι επώδυνες και συνοδεύονται
από σιαλόρροια, υποχωρούν δε και χωρίς
θεραπεία, μέσα σε διάστημα 2-3 εβδομάδων. Χαρακτηριστικό κλινικό σημείο είναι η
έντονη, επώδυνη και αμφοτερόπλευρη διόγκωση των υπογνάθιων και τρα χηλικών
λεμφαδένων. Οι βλάβες μπορεί να είναι περιορισμένες ή να καταλαμβάνουν ολόκληρο
σχεδόν το στόμα (εικ. 1). Σταθερό εύρημα
είναι η προσβολή των ελεύθερων και προσπεφυκότων ούλων (εικ. 2). Αρκετά συχνά,

η νόσος αρχίζει ως φαρυγγίτις και αμυγδαλίτις και στη συνέχεια επεκτείνεται στο στόμα.
Περιορισμένες βλάβες μπορεί να παρα τηρηθούν στα χείλη και περιστοματικά. Αυτοενοφθαλμισμός του ιού μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα δάκτυλα των χεριών, το μάτι, τη μύτη, το αυτί και τα γεννητικά όργανα.
Σοβαρές επιπλοκές συμβαίνουν σπάνια και
περιλαμβάνουν κερατοεπιπεφυκίτιδα, φαρυγγίτιδα, οισοφαγίτιδα, πνευμονία, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα. Η διάγνωση στηρίζεται
κατά κανόνα στην κλινική εικόνα και σπάνια
χρειάζεται εργαστηριακή επιβεβαίωση. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα 1.
Ιστολογικά παρατηρείται μπαλονοει-δής εκφύλιση (ballooning degeneration) των κυττάρων του επιθηλίου (διογκωμένα, στρόγγυλα, πολυπύρηνα με μεγάλους διαυγείς πυρήνες) καθώς και μεσοκυττάριο οίδημα με
ακανθόλυση και δημιουργία ενδοεπιθηλιακών φυσαλίδων. Η κυτταρολογική εξέταΠίνακας 1
Διαφορική Διάγνωση Πρωτοπαθούς
Ερπητικής Ουλοστοματίτιδας
• Ε ρπητόμορφα έλκη
• Ερπητική κυνάγχη
• Φαρμακευτική στοματίτις
• Πολύμορφο ερύθημα
• Σύνδρομο Stevens-Johnson
• Νόσος χειρών-ποδών-στόματος
• Ελκονεκρωτική ουλίτις

Εικ. 1: Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτις. Εκτεταμένες διαβρώσεις στη γλώσσα.

Εικ. 2: Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτις. Έντονη
ερυθρότητα, οίδημα και διαβρώσεις στα ούλα.
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Πίνακας 2
Διαφορική Διάγνωση Δευτεροπαθούς
Ερπητικής Ουλοστοματίτιδας
• Έρπης ζωστήρ
• Ερπητόμορφα έλκη
• Νόσος χειρών-ποδών-στόματος
• Συφιλιδικές βλεννώδεις πλάκες
• Στρεπτοκοκκική στοματίτις
• Τραυματικές διαβρώσεις
Εικ. 3: Δευτεροπαθής έρπης. Άθροισμα φυσαλίδων στο
βλεννογόνο του κάτω χείλους.

Εικ. 4: Δευτεροπαθής έρπης σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή. Χαρακτηριστικές και επίμονες βλάβες στην παρειά.

ση υλικού από τη βλάβη δείχνει πολυπύ- πόθεση να χορηγηθεί τις πρώτες 3-4 ημέρες
ρηνα επιθηλιακά γιγαντοκύτταρα (κύτταρα από την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου.
Tzanck). Η ανίχνευση αντιγόνων του ιού με Συνήθως σε παιδιά χορηγούμε εναιώρημα
άμεσο ανοσοφθορισμό ή με την τεχνική της ακυκλοβίρης σε δοσολογία 200-400mg πέαλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) ντε φορές την ημέρα για 5 ημέρες. Σημαντική
σε ιστικά δείγματα βοηθά στη διάγνωση δύ- βοήθεια στην αντιμετώπιση των συμπτωμάσκολων περι-πτώσεων. Ορολογικές, εξάλ- των προσφέρει η παράλληλη χορήγηση κορλου, δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων τικοστεροειδών, π.χ. πόσιμο διάλυμα δεξαέναντι του ιού είναι θετικές μετά 5-8 ημέρες μεθα-ζόνης 2mg/5ml δύο φορές την ημέρα
από τη μόλυνση με τον ιό. Τέλος, διαθέσιμη για 3-4 ημέρες. Η χορήγηση δε-ξαμεθαζόνης
είναι και η καλλιέργεια και απομόνωση του πρέπει να αποφεύγεται σε παιδιά κάτω των
5 ετών και σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Η
ιού, που απαιτεί όμως 3-6 ημέρες.
Η χορήγηση αντιϊικών φαρμάκων (ακυκλο- βαλακυκλοβίρη χορηγείται συνήθως σε δοσολογία
500mg
δύο1φορές την ημέρα για 5
βίρη,
βαλακυκλοβίρη,
είναι
1 KATAXORISI
C VITAL φαμκυκλοβίρη)
22 x 16:������ 1
11-10-17
20:51
������
η θεραπεία πρώτης επιλογής υπό την προϋ- ημέρες, και η φαμσικλοβίρη 250mg 2 φο-

ρές την ημέρα για 5-7 ημέρες. Η τοπική χορήγηση στο στόμα διαλυμάτων με αντιφλεγμονώδη και αναισθητική δράση, π.χ. κετοπροφαίνη (Solu-ket 1, 6%), συμβάλλει στην
ανακούφιση του πόνου. Τέλος, η θεραπεία
της ερπητικής λοίμωξης σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς απαιτεί υψηλές δόσεις αντιϊικών φαρμάκων και για πολύ χρόνο.

2. Δευτεροπαθής Ερπητική
Ουλοστοματίτις
Η δευτεροπαθής ερπητική στοματίτις είναι αποτέλεσμα επαναδραστηριοποίησης
του ιού του απλού έρπητα, τύπος 1 μετά
από προηγούμενη ερπητική μόλυνση. Επει-

Set Active
Συνεργική δράση Bιταμίνης C
Φυσικής, Σταθεροποιημένης 100% (D+L μορφή)

με

Bιταμίνη E & α-Λιποϊκό Oξύ

• Tο Πρώτο Σκεύασμα Bιταμίνης C
στην Eυρώπη από το 1998
• Kυκλοφορεί στις H.Π.A. F.D.A Approval
• 20 χρόνια Kορυφαίο Προϊόν στη
Δερματολογική - Aντιγηραντική Φροντίδα

✓ Kορυφαία Aντιγηραντική &
Aντιοξειδωτική Φροντίδα

✓ Πρόληψη & Aντιμετώπιση Δυσχρωμίας
Eφαρμογή: 1 φορά/ημέρα (3 δόσεις Fluid + 2 δόσεις Serum)
Μετά την 1η θεραπεία, επανάληψη όποτε απαιτείται

DERMATOLOGICAL SKIN CARE
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Πίνακας 3
Διαφορική Διάγνωση
Έρπητα Ζωστήρα
•Δ
 ευτεροπαθής έρπης, ιδιαίτερα σε
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
• Πολύμορφο ερύθημα
• Ερπητική κυνάγχη
• Ανεμευλογιά
Εικ. 5: Έρπης ζωστήρ. Άρθροισμα φυσαλλίδων ετερόπλευρα στην υπερώα.

Εικ. 6: Έρπης ζωστήρ. Ετερόπλευρη κατανομή των βλαβών στο στόμα και το δέρμα.

δή υπάρχουν ήδη αντισώματα έναντι του
ιού, τα συμπτώματα είναι ήπια. Παράγοντες
που προδιαθέτουν είναι σωματικό και ψυχικό stress, πυρετός, ψύχος, μικροτραυματισμοί του βλεννογόνου, εξαγωγή δοντιού,
έμπαρση βελόνας για αναισθησία κ.ά. Υποτροπιάζουσες ερπητικές βλάβες στο στόμα,
και μάλιστα σε βαριά μορφή, είναι αρκετά
συχνές σε ασθενείς με λοίμωξη HIV, μεταμοσχευμένους και ανοσοκατασταλμένους.
Κλινικά, σχηματίζεται άθροισμα φυσαλίδων, συνήθως εντοπισμένων σε μια περιοχή, που στη συνέχεια σπάζουν καταλείποντας μικροδιαβρώσεις, οι οποίες επουλώνονται μέσα σε μία εβδομάδα περίπου (εικ. 3).

Επιπλέον, σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, καθώς και σε ασθενείς με υποκείμενη
λευχαιμία, μη-Hodgkin λέμφωμα και λοίμωξη
HIV, είναι δυνατόν οι υποτροπιάζουσες ερπητικές βλάβες να επιμένουν για μήνες. Σε αυτές
τις περιπτώσεις οι διαβρώσεις έχουν μεγάλο
μέγεθος με τάση επέκτασης και περιβάλλονται από λευκάζουσα επηρμένη άλω (εικ. 4).
Ο δευτεροπαθής έρπης προσβάλλει ενηλίκους και εντοπίζεται συχνά στην υπερώα, τα
ούλα, τα χείλη και σπανιότερα σε άλλες θέσεις. Τα υποκειμενικά ενοχλήματα είναι ήπια,
ενώ συνήθως δεν υπάρχει πυ-ρετός και λεμφαδενίτιδα. Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα και το ιστορικό. Η διαφορική δι-

άγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα 2.
Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Οι βλάβες αυτοϊώνται σε διάστημα 4-6 ημερών.

3. Έρπης Ζωστήρ
Ο έρπης ζωστήρ είναι οξεία φυσαλιδώδης
νόσος, που οφείλεται στην επαναδραστηριοποίηση του ιού ανε-μευλογιάς-ζωστήρα
(Varicella-zoster virus) ή ερπητοϊός, τύπος 3,
σε μερικά άνοσο ξενιστή. Προσβάλλει, συχνότερα, άτομα άνω των 50 ετών και, εξαιρετικά σπάνια, παιδιά, ενώ δεν παρατηρείται
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Με αυξημένη συχνότητα εμφανίζεται σε άτομα που

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

NAIL PSORIASIS
From A to Z
Rigopoulos Dimitris, Professor of Dermatology, Athens University,
“Syggros” University Hospital, Athens, Greece
Tosti Antonella, Department of Dermatology and Cutaneous Surgery,
University of Miami, Miller School of Medicine, Miami FL, USA

Η

ψωρίαση νυχιών είναι πολύ κοινή νόσος και προκαλεί αξιοσημείωτη νοσηρότητα στους ασθενείς.
Σε αυτό το βιβλίο, με τη βοήθεια επεξηγηματικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλινικά σημεία που
υποδηλώνουν ψωρίαση νυχιών και περιγράφεται η διαφορική διάγνωση των ανωμαλιών των νυχιών.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης, νεότερες μέθοδοι διάγνωσης και παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση
των ευρετηρίων αξιολόγησης της σοβαρότητας. Επιπλέον, συζητούνται εκτενώς οι διαθέσιμες θεραπείες
με πληροφορίες για τις νεώτερες επιλογές. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας μπορεί να αποτελέσει
πρόκληση, γι’ αυτό παρέχονται οδηγίες σχετικά με όλους τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και σχετικά με την επιλογή της θεραπείας για ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως παιδιά και εγκύους.
Έχουν επιλεγεί συνεργάτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια διεθνή προοπτική της κατάστασης. Το
βιβλίο Nail Psoriasis είναι μια ανεκτίμητη ενημερωμένη πηγή πληροφόρησης για δερματολόγους ενώ
ενδιαφέρει ρευματολόγους και παθολόγους λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία των νυχιών μπορεί να
οδηγήσουν σε πρώιμη διάγνωση αρθροπαθειών.
Συνοπτικά το βιβλίο παρέχει:
• Λεπτομερείς οδηγίες για τις διαγνωστικές μεθόδους και τη διαφορική διάγνωση
• Συμβουλές σε θέματα θεραπευτικής επιλογής, δίνοντας βάση σε νεότερες επιλογές και ειδικές κατηγορίες ασθενών
• Πολυάριθμες επεξηγηματικές εικόνες
• Συγγραφή από ειδικούς από όλο τον κόσμο
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λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας,
σε ασθενείς με υποκείμενη νεοπλασία, κυρίως του λεμφικού ιστού (μη-Hodgkin λέμφωμα, νόσο του Hodgkin, λευχαιμία).
Ο έρπης ζωστήρ αποτελεί συχνό και υψηλής υποψίας εύρημα σε ασθενείς με λοίμωξη
HIV και AIDS. Στις περι-πτώσεις αυτές οι βλάβες είναι βαριές και η ηλικία των ασθενών σημαντικά κάτω της μέσης ηλικίας εμφάνισης.
Εντοπίζεται συχνότερα στον κορμό (περίπου 40%), ενώ ακολουθεί η περιοχή της
κεφαλής (20% περίπου). Στην περιοχή της
κεφαλής προσβάλλονται και οι τρεις κλάδοι του τριδύμου νεύρου, ενώ εντόπιση στο
στόμα έχουμε σε προσβολή του δεύτερου
και τρίτου κλάδου. Κλινικά, στο στόμα, για
3-6 ημέρες, προηγείται δυσφορία, αίσθημα κνησμού και άλγος, που σε μερικές περιπτώσεις μιμείται οξεία πολφίτιδα.
Μετά εμφανίζονται φυσαλίδες σε αθροίσματα, ενώ ο βλεννογόνος της περιοχής είναι έντονα ερυθρός (εικ. 5). Οι φυσαλίδες
γρήγορα σπάζουν καταλείποντας μικροπολυκυκλικές διαβρώσεις, που σε διάστημα
3-4 εβδομάδων επουλώνονται χωρίς ου-

λή. Χαρακτηριστικά κλινικά σημεία είναι ο
έντονος πόνος και η ετερόπλευρη κατανομή
των βλαβών. Σε σπάνιες περιπτώσεις ο πόνος δεν ακολουθείται από ενάνθημα ή εξάνθημα, καθώς επίσης μπορεί να εκτείνεται και
προς το δερμοτόμιο της αντίθετης πλευράς.
Η πιο συχνή επιπλοκή της νόσου είναι η
μεταζωστηρική νευραλγία, που μπορεί να
επιμένει για πολλούς μήνες. Σε περιπτώσεις,
εξάλλου, που ο έρπης ζωστήρ αναπτύσσεται σε έδαφος νεοπλασίας ή σε ασθενείς με
AIDS, μπορεί να προκληθούν βαριές νεκρωτικές βλάβες στο στόμα, με απώλεια δοντιών,
οστεομυελίτιδα και εκτεταμένες οστικές καταστροφές στις γνάθους. Επιπλέον, επιπλοκές είναι πάρεση του προσωπικού νεύρου,
μηνιγγοεγκεφαλίτις, πνευμονία, ηπατίτις κ.ά.
Πιο συχνά, οι βλάβες του στόματος εντοπίζονται στην υπερώα, την παρειά, τα ούλα
και τη γλώσσα. Σπάνια περιορίζονται στο
στόμα ενώ συνήθως υπάρχει και προσβολή
του δέρματος του προσώπου(εικ. 6) . Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως σε κλινικά κριτήρια.
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα
νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα 3. Εργαστηριακές εξετάσεις συνήθως
δεν χρειάζονται. Εντούτοις, μπορεί να χρησι-
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μοποιηθούν ο άμεσος ανοσοφθορισμός και
η μοριακή τεχνική PCR που είναι η πιο αξιόπιστη. Η κυτταρολογική (Tzanck test) και
η ιστολογική εξέταση καθώς και η καλλιέργεια δεν είναι απόλυτα διαγνωστικές αφού
τα ευρήματα είναι παρόμοια με εκείνα του
απλού έρπητα.
Η αντιϊική θεραπεία είναι αποτελεσματική εάν αρχίσει έγκαιρα, 3-4 ημέρες από την
έναρξη των συμπτωμάτων. Η βαλακυκλοβίρη (Valtrex) 1-1, 5g/3 φορές την ημέρα για 7
ημέρες ή η φαμκυκλοβίρη (Famvir) 500mg/3
φορές την ημέρα είναι τα φάρμακα πρώτης
επιλογής. Πρόσφατα το νεότερο αντιϊικό βριβουδίνη (Brivir) σε δόση 1 δισκίο των 125mg
την ημέρα για 7 ημέρες έχει απλοποιήσει το
σχήμα θεραπείας και αυξήσει την αποτελεσματικότητα. Η χορήγηση πρεδνιζολόνης
σε χαμηλή δοσολογία 20-30mg την ημέρα για 1 εβδομάδα και μετά μείωση και διακοπή για ακόμη 1 εβδομάδα βοηθά σημαντικά στη βελτίωση των υποκειμενικών συμπτωμάτων και περιορίζει τον κίνδυνο μεταζωστηρικής νευραλγίας. Τέλος, για αντιμετώπιση του πόνου χορηγούνται κατά περίπτωση
ηρεμιστικά ή αντιεπιληπτικά ή ισχυρά αναλID
γητικά φάρμακα.

Μπλοκάροντας τα διαμεσολαβούμενα από την
IL-17 φλεγμονώδη μονοπάτια στην ψωρίαση
Μαρία Πολίτου
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα
Η οικογένεια
κυτταροκινών της IL-17
παίζει καθοριστικό ρόλο
στην παθογένεια της
ψωρίασης και αποτελείται
από έξι μέλη που
παίρνουν το όνομα
τους από τα πρώτα έξι
γράμματα του λατινικού
αλφαβήτου IL17A,
B,C,D,E και F. Οι IL-17A
και IL-17F μπορούν
να σχηματίσουν
ομοδιμερή και
ετεροδιμερή IL-17A/F
σύμπλοκα, ενώ όλες
οι κυτταροκίνες της
οικογένειας IL-17
σηματοδοτούν μέσω
υποδοχέων που είναι
ετεροδιμερή συμπλέγματα
(IL-17R) (σχήμα).
Οι IL-17A, IL-17C, IL-17E,
and IL-17F σηματοδοτούν
μέσω της υπομονάδας Α
του υποδοχέα της IL-17,
IL-17RA, γι’αυτό το λόγο
και ο τελευταίος αποτελεί
θεραπευτικό στόχο
στην ψωρίαση.

Η

IL-17A είναι μια προφλεγμονώδης κυτταροκίνη που επηρεάζει άμεσα τα κύτταρα των ιστών, ιδιαίτερα τα κερατινοκύτταρα. Τα κερατινοκύτταρα θεωρούνται τα κυρίως
ανταποκρινόμενα κύττταρα στις κυτταροκίνες που βρίσκονται στο μικροπεριβάλλον του δέρματος και είναι σημαντικά
για τη φλεγμονή που προκαλείται στο δέρμα. Στα κερατινοκύτταρα, η IL-17A διεγείρει την έκφραση των προφλεγμονωδών μεσολαβητών, όπως τα αντιμικροβιακά πεπτίδια (π.χ. lipocalin, S100A
πρωτεΐνες και βήτα-defensins) και σε συνέργεια με τον TNF-α, διεγείρει την έκφραση των προφλεγμονωδών κυτταροκίνων (π.χ., IL1β, IL-6, IL-17C) και χημειοκινών (π.χ. IL-8 και CCL20). Η διέγερση από την IL-17A οδηγεί σε βρόχους αυτοτροφοδότησης που συντηρούν τη δερματική φλεγμονή.
Η IL-17F μοιράζεται 55% ομολογία αλληλουχίας με την IL-17A και
η έκφραση της είναι αυξημένη στις ψωριασικές βλάβες σε σχέση με
το υγιές δέρμα. Επιπρόσθετα η IL-17F παράγεται από τα Th17 κύτταρα τα οποία παράγουν επίσης την IL-17A και η έκφρασή της ρυθμίζεται από την IL-23. Όπως και τα ομοδιμερή της IL-17A, τα ομοδιμερή της IL-17F καθώς και τα ετεροδιμερή IL-17A/F σηματοδοτούν
μέσω του υποδοχέα που αποτελείται από τις υπομονόδες IL-17RA
και IL-17RC. Βιολογικά η IL-17F έχει σχεδόν την ίδια συμπεριφορά
με αυτή της IL-17A με την τελευταία να είναι 10-30 φορές πιο ισχυρή στο να επάγει γονιδιακή έκφραση άλλων πεπτιδίων κυτταροκινών και χημειοκινών. Μια εν δυνάμει ξεχωριστή δράση της IL_17F
είναι η σημαντική συσχέτισή της με την αύξηση του μεταγραφικού
γονιδιώματος MAD3-PSO.
H IL-17F είναι μια προφλεγμονώδης κυτταροκίνη που μοιράζεται
23% ομολογία αλληλουχίας με την IL-17A. Παράγεται από τα κερατινοκύτταρα και η έκφραση της επάγεται από την IL-17A και τον
TNF-α. Η IL-17C μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κυτταροκίνες όπως
ο TNF-α και η IL-1β και συνδέεται στον IL-17C υποδοχέα ο οποίος αποτελείται από τις υπομονάδες IL-17RA και IL-17 RE (βλ. σχήμα). Η έκφρασή της (mRNA) στην ψωριασική βλάβη είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το μη προσβεβλημένο δέρμα. Τα πρωτεϊνικά επίπεδα της IL-17C μάλιστα εμφανίζονται ως και 100 φορές
υψηλότερα από αυτά της IL-17A υποδεικνύοντας την ενεργή συμμετοχή της στην τόνωση της φλεγμονής στο ψωριασικό δέρμα. Οι
δράσεις της μοιάζουν με αυτές των IL-17A, IL-17F όσον αφορά την
επαγωγή της γονιδιακής έκφρασης κυτταροκινών, χημειοκινών και
αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Ωστόσο η IL-17C μπορεί να συντηρήσει και ένα αυτό-φλεγμονώδη βρόχο μια και δεν παράγεται μόνο,
αλλά δρα και στα κερατινοκύτταρα για να παράξει επιπλέον γονίδια τα οποία επίσης ρυθμίζονται από τις IL-17A & IL-17F. Κατά συνέπεια φαίνεται ότι η IL-17C ενισχύει και ενδυναμώνει τη σηματοδότηση των IL-17A & IL-17F, παρότι η δική της άμεση σηματοδότηση συνεισφέρει σε μικρότερο βαθμό στην ψωριασική παθογένεση,
όπως φαίνεται από την σημαντική μεν, ασθενέστερη δε αυξημένη
έκφραση του MAD3-PSO σε in vitro μελέτες.
Ο παθογεννετικός ρόλος της IL-17E στην ψωρίαση είναι αμφιλεγόμενος με αντικρουόμενα δεδομένα όσον αφορά τα επίπεδα έκφρασης στην ψωριασική βλάβη αλλά και τις δράσεις της στην ενεργοποίηση των TH17 μια και πιθανολογείται ότι αναστέλλει τη σημα-

Inflammation
IL-17F

Neutrophil and
CCR6+ cell migration
Antimicrobial
peptides

IL-17A/F

IL-17A

IL-17C

IL-17E

CXC chemokine

IL-17RC

Proinflammatory cytokines
(i.e., IL-6, IL-8, IL-1)

IL-17RA

IL-17RE

IL-17RA
IL-17RB
IL-17RA

SEFIR
domain
Act1
Intracellular
transducers

Cytoplasm

Expression of
proinflammatory genes
NFκB, CEBP-β/δ, and
other transcription factors
mRNA

Προσαρμογή από Beringer et al.

Nucleus

DNA

ΣΕΛΙΔΑ 46

DERMATOLOGY • October 2018

EUROPEAN MEDICAL JOURNAL

τοδότηση της IL-17A. Συνδέεται στον υποδοχέα της IL-17E ο οποίος
αποτελείται από τις υπομονάδες IL-17RA και IL-17RB. Μέχρι πρότινος δεν υποστηριζόταν κάποιος ρόλος του διαμεσολαβούμενου
από την IL-17E μονοπατιού στην παθογένεια της ψωρίασης, καθώς
δεν είχε ανιχνευθεί αυξημένη έκφραση της κυτταροκίνης στο προσβεβλημένο συγκριτικά με το μη-προσβεβλημένο ή το υγιές δέρμα ενώ δεν είχε ανιχνευθεί και κάποια συσχέτιση μεταξύ του προφίλ γονιδιακής έκφρασης και του μεταγραφικού γονιδιώματος της
ψωρίασης. Ωστόσο σε άλλες μελέτες σημαντικά υψηλότερα επίπεδα IL-17E mRNA, βρέθηκαν στο προσβεβλημένο δέρμα συγκριτικά με το μη-προσβεβλημένο ή υγιές δέρμα και τα κερατινοκύτταρα
ταυτοποιήθηκαν ως μια σημαντική πηγή IL-17E, ενώ έχει δειχθεί ότι
in-vitro η IL-17E προάγει την παραγωγή CCL20, IL-8, και TNF-α από
τα μακροφάγα, γονίδια τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Κατά συνέπεια μπορούμε να υποθέσουμε μια εναλλακτική φλεγμονώδη οδό στην ψωρίαση η οποία οδηγείται από την
IL-17E και δεν συνδέεται με το μονοπάτι της IL-17A.
Στην ψωρίαση, πολλαπλά φλεγμονώδη μονοπάτια οδηγούνται
από διαφορετικές IL-17 κυτταροκίνες. Το κύριο μονοπάτι οδηγείται
από την IL-17A ενισχυόμενο από τις IL-17F και IL-17C , συν μια πιθανή συμμετοχή της IL-17E, ενώ οι IL-17B και IL-17D δεν φαίνεται
να έχουν κάποιο ενεργό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Μια θεραπευτική επιλογή που θα μπλόκαρε ταυτόχρονα όλα τα φλεγμονώδη σήματα θα ήταν η δέσμευση της υπομονάδας Α του υποδοχέα της IL-17 (IL-17RA) μέσω της οποίας σηματοδοτούν όλες αυτές
οι κυτταροκίνες. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης συγκριτικά με την αδρανοποίηση μιας μόνο κυτταροκίνης μηχανιστικά φαίνεται σημαντικό. Όσον αφορά το κλινικό όφελος, παρά το γεγονός
ότι δεν υπάρχουν ακόμη άμεσα συγκριτικές μελέτες, δεδομένα από
μετα-αναλύσεις υποστηρίζουν την πιθανή υπεροχή αυτού του τρόπου προσέγγισης, τουλάχιστον όσον αφορά την πιθανότητα επίτευξης PASI 100, ωστόσο η κλινική σημαντικότητα τόσο ως προς την
ταχύτητα της θεραπευτικής ανταπόκρισης όσο και ως προς την διατήρηση του αποτελέσματος μένει να αποδειχθεί μέσω head-tohead μελετών και real world evidence δεδομένων.
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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
Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focuse
δέρματος.
sound) είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της
Το ισχυρό σύστημα Vacuum καταπολεμά την κυτταρίτιδα και
κινητοποιεί τα λιποκύτταρα. Προωθεί αποτελεσματικά την λεμφική ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη
αποστράγγιση.
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lif
Η θεραπεία με κόκκινο φως βοηθά φυσικά να ξεκινήσει η διαδικασία σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβε
της ανάπλασης των ιστών και αναζωογόνησης της επιδερμίδας μέσωβαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού κα
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.
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DOUBLO
HIFU. Με πέντε διαφορετικ
θερμικής συρρίκνωσης στο πρόσωπο
στο σώμα.

νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focuse
δέρματος.
Η νέα τεχνολογία HIFU
(High Intensity Focused Ultrasound) είναι το αποτέλεσμαΗsound)
στην
έρευνα
είναι το αποτέλεσμα στην έρευνα της
Η νέα τεχνολογία
HIFU (High
Intensity
Focused
UltraΤο ισχυρό
σύστημα
Vacuum
καταπολεμά
την κυτταρίτιδα και
της κοσμητικής
ιατρικής
για τη μη
επεμβατική
της ανόρθωσης
της επιδερμίδας
ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της
sound)
είναι κινητοποιεί
το αποτέλεσμα
έρευνα της θεραπεία
κοσμητικής
ταστην
λιποκύτταρα.
Προωθεί αποτελεσματικά
την λεμφική
επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη
ιατρικής,Για
γιααποστράγγιση.
τη
μη επεμβατική
της ανόρθωσηςHIFU, επιτυγχάνεται ορατότης
και της σύσφιξης.
πρώτη
φορά, θεραπεία
με την τεχνολογία
lifting
και σύσφιξη
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lif
της επιδερμίδας και της σύσφιξης. Για πρώτη φορά, με
Η
θεραπεία
με
κόκκινο
φως
βοηθά
φυσικά
να
ξεκινήσει
η
διαδικασία
του δέρματος
μεεπιτυγχάνεται
ακρίβεια στα
βαθύτερα
σύσφιξηκαι
τουτων
δέρματος εστιάζοντας με ακρίβε
τηνεστιάζοντας
τεχνολογία HIFU,
ορατό
lifting και στρώματα του συνδετικού ιστού
της
ανάπλασης
των ιστών
και αναζωογόνησης
της επιδερμίδας μέσωβαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού κα
σύσφιξη του
δέρματος
εστιάζοντας
με ακρίβεια
στα
μυϊκών στοιβάδων
και
στο
γνωστό
SMAS.
αυξημένης ροής αίματος και διέγερσης παραγωγής κολλαγόνου.
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.

Αφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπ
Αφαίρεση ρυτίδων γύρω
τα μάτια κεφαλές
μέτωπογια
στόμα
κ.λ.π.& σώμα
• 3από
διαφορετικές
πρόσωπο
κ.λ.π.
Αφαίρεση ρυτίδων
γύρω από τα μάτια
μέτωπο στόμα
• Ανύψωση κ.λ.π.
και σύσφιξη
του προσώπου.
• Εξελιγμένο λογισμικό για εξατομικευμένες θεραπείες
• Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.
• Βελτίωση •τηςΑνύψωση
ελαστικότητας
του
σύσφιξη
τουδέρματος
προσώπου. και διαμόρφωση περιγράμματος.
• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματ
• καιΧωρίς
πόνο
&
παρενέργειες
• Βελτίωση •γραμμής
του
Βελτίωση
τηςσαγονιού.
ελαστικότητας του δέρματος και
διαμόρφωση περιγράμματος.
• Πρακτικός σχεδιασμός & μικρός όγκος
• Σύσφιξη στονδιαμόρφωση
ιστό του δέρματος
στο μέτωπο,
περιγράμματος.
• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.
άρση των γραμμών
• Βελτίωσηφρυδιού.
γραμμής του σαγονιού.
• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτ
• Βελτίωση •τηςΣύσφιξη
χροιάςστον
τουιστό
δέρματος
του δέρματος στο μέτωπο,
άρση type
Energy
HIFU
των γραμμών φρυδιού.
των γραμμών
φρυδιού.
κάνοντας το δέρμα
ελαστικό
και φωτεινό. Fluence
0.2 ~ 2J/cm2 (0.05
Step) της χροιάς του δέρματος κάνο
• Βελτίωση
VacuumRange
Max 580mmHg
Βελτίωση
τηςλαιμού,
χροιάς του δέρματος κάνοντας
το
• Αφαίρεση •ρυτίδων
του
δέρμα ελαστικό και φωτεινό.
Monitor
LCD
screen
Radio
Frequency
0.5 Mhz (Multi-polar RF)
δέρμα ελαστικό
καιλαιμού.
φωτεινό.
πρόληψη της γήρανσης
του
• Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη
S7 7.0MHz, 1.5mm
LED
610 nm
•
Αφαίρεση
ρυτίδων
του
λαιμού,
πρόληψη
της
• Μείωση κυτταρίτιδας.
γήρανσης του λαιμού.
M7 7.0MHz, 3.0mm
mode
4-Mode Massage
γήρανσηςMassage
του λαιμού.
• CE
Cartridge Energy type
• Μείωση κυτταρίτιδας.
HIFU
Handpiece
3 types (Wide, Regular, Narrow)
D4 4.0MHz, 4.5mm
• Μείωση κυτταρίτιδας.
(Optional) Fluence
~ 2J/cm2
(0.05 Step)HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγ
Το καταξιωμένο
Display
5 inch LCD
D7 7.0MHz, 0.2
4.5mm
Το καταξιωμένο
HiFU γίνεται
Το καταξιωμένο
HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!
Monitor
LCD screen
Dimension (nm)
341(W)x343(D)x254(H)
• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.
L4 4.0MHz, 13mm
ακόμα πιο γρήγορο!
• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.
Cartridge(Optional)
S7 7.0MHz, 1.5mm
Weight
6Kg
• Συνεχής
M7
7.0MHz,
3.0mm λειτουργία οσο ο διακόπτης είν
1.0-10mm
• Ικανότητα •διπλής
γραμμής
shots.
Συνεχής
λειτουργία
οσο ο διακόπτης είναιSpacing
D4 4.0MHz,
4.5mm
ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
• Συνεχής λειτουργία
οσο ο διακόπτης
D7 7.0MHz,
4.5mm
ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
Length
5.0-25mm (1.0
Step)
•
Εως
300
shots
σε
μόλις
8’’
L4 4.0MHz, 13mm
είναι ενεργοποιημένος.
• Εως 300 shots(AutoShot)
σε μόλις 8’’
DimensionsSpacing400 X 455 X1.0-10mm
460cm
(Cart
• Νέα
οθόνηexcluded)
LED υψηλής ευκρίνειας.
• Νέασε
οθόνη
LED 8’.
υψηλής ευκρίνειας.
• Εως 300 shots
μόλις
Length
5.0-25mm (1.0 Step)
Weight
15kg (Cartexcluded)
• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.
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Energy type

•

HIFU

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

400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
15kg (Cartexcluded)
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DESOBODY
Σύγχρονη Θεραπεία για το Τοπικό Πάχος
Τοπική εναπόθεση λίπους. Τι είναι ;
Η τοπική εναπόθεση λίπους είναι η συσσώρευση λίπους στο
υποδόριο λιπώδους ιστού, σε εντοπισμένες ανατομικές περιοχές
που μεταβάλλουν την σιλουέτα του σώματος.
Η θεραπεία με DesoBody μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε ολόκληρο το
ανθρώπινο σώμα. Τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν από
ασθενείς με μεσαίο σωματικό βάρος ή που είναι ελαφρώς υπέρβαροι,
typeσυσσώρευση
HIFU λίπους, σε ανατομικές περιοχές όπως η
μεEnergy
τοπική
Fluence χώρα, τα ισχία,
0.2 ~ 2J/cm2
(0.05 Step)
κοιλιακή
τα οπίσθια,
το εσωτερικό των μηρών κλπ,
Monitorδηλαδή στα οποία
LCD screen
σημεία
το λίπος δεν εξαφανίζεται, παρά τη δίαιτα και
S7 7.0MHz, 1.5mm
τηCartridge(Optional)
σωματική άσκηση.
βέλτιστη
συγκέντρωση του δεοξυχολικού οξέος
M7Η
7.0MHz,
3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
επιτρέπει την αποτελεσματική
αντιμετώπιση όλων των εντοπισμένων
D7 7.0MHz, 4.5mm
αποθεμάτων λίπουςL4στο
σώμα.
Συγκ. 1,25% Sodium Deoxycholate
4.0MHz,
13mm
Spacing

1.0-10mm

ΣΗΜΕΙΑ
Length ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.0-25mm (1.0 Step)
1.Dimensions
ΜΠΡΑΤΣΟ
400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
2. ΣΤΗΘΟΣ
Weight
3. ΚΟΙΛΙΑ, ΣΤΟΜΑΧΙ15kg (Cartexcluded)
4. ΟΠΙΣΘΙΑ
5. ΓΟΦΟΙ
6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΡΩΝ
KOREA
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΗΡΩΝ
by
χοι
A με το 8. ΓΟΝΑΤΑ
κά επίπεδα 9. ΠΡΟΓΟΥΛΙ (DESOFACE)
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Βελόνα: Γωνία 35ο με σκληρή επίστρωση σιλικόνης για λιγότερο πόνο &
ομαλότερη ένθεση. Νήμα (Ράμμα): Κατασκευασμένο από την εταιρεία Samyang,
την πιο αναγνωρισμένη για την ποιότητα & την ασφάλειά της σε ολόκληρο τον
κόσμο. Για το συνολικό μήκος του νήματος είναι 1-2cm μεγαλυτερα σε σύγκριση
HIFU διαδικασία: Αποστειρωμένο, ξηρό, σε συσκευασία κενού
μεEnergy
άλλαtype
brands. Τέλεια
Fluenceμε αέριο αζώτου
0.2 ~ 2J/cm2
Step) ποιότητα νήματος, το οποίο είναι πολύ
αέρος,
για τη(0.05
υψηλή
Monitor
LCD screen
ευαίσθητο
στον αέρα,
τη θερμοκρασία & την υγρασία.
Cartridge(Optional)
S7 7.0MHz, 1.5mm
Είναι πολύ αποτελεσματικό
για3.0mm
το lifting προσώπου & την αφαίρεση ρυτίδων μέσω
M7 7.0MHz,
D4 4.0MHz,
4.5mmΔεν υπάρχουν παρενέργειες & κανένας λόγος
της αυτοδιέγερσης των
κυττάρων.
D7 7.0MHz, 4.5mm
για διαδικασία αφαίρεσης
διότι
απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό μετά από
L4 4.0MHz,
13mm
Spacing
1-2
έτη. Δεν υπάρχει1.0-10mm
διακοπή στις καθημερινές δραστηριότητες ακόμη & αμέσως
Length
5.0-25mm
Step)
μετά
την εφαρμογή του.
Είναι(1.0
βιοαπορροφήσιμο,
ασφαλές & βιοσυμβατό.

η της

γορο!

ναι

A

Dimensions
Weight

400 X 455 X 460cm
(Cart excluded)
15kg (Cartexcluded)

GAUGE
26G
29G

NEEDLE(mm)
LENGTH
50, 60, 90
25, 38, 50, 60

USP
5-0
6-0

SUTURE(mm)
LENGTH
80, 100, 160
30, 60, 80, 100

6-0

SUTURE(mm)
30

EYE CANNULA
NEEDLE(mm)
30G
25

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
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Biophotas - Hironic Sybaritic - ALFA Αqulift - Love Cosmedical
Luminera - Erchonia - Asirox - Sybaritic - Toplaser

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

Αποκτήστε πάλι
όμορφα πόδια
Με την πρώτη και μοναδική μη θερμική,
εγκεκριμένη από τον FDA συσκευή λέιζερ για τη
θεραπεία της ονυχομυκητίασης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Από το 1996, η Erchonia, κατασκευάστρια εταιρεία του Lunula, είναι ασχολείται με την έρευνα, της
ιατρικής χρησιμότητας, της θεραπείας με λέιζερ χαμηλού επιπέδου, μέσω αυστηρών κλινικών μελετών. Εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, η Erchonia μελετά την κλινική χρησιμότητα των συσκευών λέιζερ χαμηλού επιπέδου, στη θεραπεία διάφορων ιατρικών παθήσεων. Η τελευταία συσκευή της, το
Lunula, φέρνει την επανάσταση στον τρόπο που η
ιατρική κοινότητα προσεγγίζει το πρόβλημα της ονυχομυκητίασης.
Το Lunula έχει υποβληθεί σε πολλές μελέτες, από την πρώιμη, in-vitro ανάλυση έως εκτεταμένες
in-vivo μελέτες και η κλινική χρησιμότητά του στην
καταπολέμηση των οδυνηρών και αντιαισθητικών
λοιμώξεων των νυχιών των ποδιών έχει τεκμηριωθεί. Η, μοναδική, προσέγγιση διπλής διόδου του
Lunula στοχεύει αποτελεσματικά στις παθογόνες αιτίες, ενώ ενισχύει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού.
Αυτή η πολλαπλή προσέγγιση είναι η πρώτη στο
είδος της και προσφέρει στους ασθενείς μια πραγματικά αποτελεσματική, αλά και ασφαλή θεραπεία
της ονυχομυκητίασης.
Όπως θα μάθετε πολύ γρήγορα, το Lunula υποστηρίζεται από σταθερά κλινικά θεμέλια ιστολογικών και κλινικών αποδείξεων για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας αυτής της προσέγγισης και προσφέρει μια αποτελεσματική επιλογή για τους ασθενείς
που πάσχουν από ονυχομυκητίαση. Για την ακρίβεια, το Lunula είναι μια τόσο ξεχωριστή συσκευή,
που η Erchonia έχει υποβάλλει πολλαπλές αιτήσεις
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με τη μέθοδο και
την ίδια τη συσκευή που περιλαμβάνει το Lunula.
ΤΟ LUNULA ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΝ
ΜΥΚΗΤΑ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΣΕ ΜΟΛΙΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ 12ΛΕΠΤΕΣ, ΑΝΩΔΥΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Η κλινική χρησιμότητα του Lunula στη θεραπεία
της ονυχομυκητίαση έχει τεκμηριωθεί από ανεξάρτητες κλινικές έρευνες. Στην ευρωπαϊκή μελέτη συμμετείχαν 320 ασθενείς (2320 δάχτυλα ποδιών) που
υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία λέιζερ στα 405nm και
στα 635nm για δώδεκα λεπτά, σε εβδομαδιαίες επαναλήψεις και διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
Η μελέτη των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήχθηκε
σε 54 μεγάλα δάχτυλα ποδιών που υποβλήθηκαν
σε ακτινοβολία λέιζερ στα 405nm και στα 635nm
για δώδεκα λεπτά, σε εβδομαδιαίες επαναλήψεις
και διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
Η μελέτη χρησιμοποιήθηκε για την εξασφάλιση
της έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά του Lunula
Laser 510(k) από τον FDA.
Το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των συμμετεχόντων στη μελέτη που αξιολογήθηκαν, κάλυπταν

τα ξεχωριστά κριτήρια επιτυχίας της μελέτης. Η μέση ανάπτυξη καθαρού νυχιού παρουσίασε αύξηση 6,18mm. Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα κλινικά
αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν και στις τέσσερις δοκιμές, επιτεύχθηκαν χωρίς καμία παρενέργεια.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οι περιορισμοί και οι κίνδυνοι των αντιμυκητιασικών φαρμάκων που χορηγούνται δια του στόματος
έχουν τεκμηριωθεί. Κατ’ αρχάς, η θεραπεία της πιο
απομακρυσμένης περιοχής του σώματος (των δαχτύλων των ποδιών) με αντιμυκητιασικά φάρμακα
χορηγούμενα δια του στόματος δεν έχει αποτελέσματα ή έχει υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης, λόγω της περιορισμένης βιοδιαθεσιμότητας των φαρμάκων που προκαλείται συνήθως λόγω ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αίματος.
Έπειτα, ο μολυσματικός οργανισμός είναι ευκαρυωτικός και επομένως διαθέτει δομικές και βιοχημικές ομοιότητες με τα ευκαρυωτικά κύτταρα του οργανισμού. Κατά συνέπεια, οι δικές μας, σημαντικές,
βιοχημικές δίοδοι μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από τα αντιμυκητιασικά φάρμακα που χορηγούνται δια του στόματος. Παρότι είναι αρκετά σπάνια,
η ηπατοτοξικότητα έχει αναφερθεί σε ασθενείς που
λαμβάνουν αντιμυκητιασικά φάρμακα χορηγούμενα δια του στόματος. Για τη μείωση του κινδύνου
ηπατικών επιπλοκών, οι ασθενείς που πάσχουν από προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αντιμυκητιασικά φάρμακα χορηγούμενα δια του στόματος, ενώ όσοι ασθενείς
λαμβάνουν αντιμυκητιασικά φάρμακα, θα πρέπει
να υποβάλλονται σε συχνές εξετάσεις της ηπατικής

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας US Pat 8, 409, 264.
Μέθοδος θεραπείας μυκητιακής λοίμωξης με λέιζερ
χαμηλού επιπέδου
ΣΕΛΙΔΑ 50

λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η απουσία αποτελεσμάτων, τα υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης, οι περιορισμοί των ασθενών και ο σοβαρός κίνδυνος παρενεργειών αποτελούν τα μειονεκτήματα των αντιμυκητιασικών φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ LUNULA
Το LunulaLaser είναι μια συσκευή λέιζερ χαμηλού επιπέδου, διπλής διόδου που παρέχει μια πολυλειτουργική θεραπεία για την ονυχομυκητίαση
(ΟΜ). Το Lunulalaser εφαρμόζει τις αρχές της φωτοχημείας, μιας επιστήμης που εξερευνά την επίπτωση του φωτός στην κυτταρική λειτουργία και
συμπεριφορά. Ο φωτοχημικός μηχανισμός επιτρέπει στο Lunulalaser να προσφέρει μια άμεση, ανέπαφη θεραπεία που δεν προκαλεί μακροσκοπικές
αισθήσεις: δεν προκαλεί θέρμανση, δεν προκαλεί
μούδιασμα και δεν προκαλεί αίσθηση καύσου. Η
θεραπεία με λέιζερ χρησιμοποιεί τη φωτονική ενέργεια για να διαμορφώσει δευτερεύουσες κυτταρικές
αντιδράσεις, χωρίς ο ασθενής να αντιλαμβάνεται τη
δράση της συσκευής.
Τα εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα του
LunulaLaser οφείλονται στα δύο θεραπευτικά μήκη κύματός του: 405 nm (ιώδες) και 635 nm (κόκκινο). Κάθε μήκος κύματος εκτελεί μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, προσφέροντας μια πλήρη θεραπεία για την ΟΜ. Ο τρόπος με τον οποίο χορηγούνται τα μήκη κύματος αποτελεί ένα καινοτόμο
και αποκλειστικό χαρακτηριστικό του LunulaLaser.
Το Lunula χορηγεί το λέιζερ ως μια δέσμη παραγωγής γραμμής, μεγιστοποιώντας την επιφάνεια θεραπείας. Το μυκητιακό παθογόνο μπορεί να μην επηρεάζει μόνο πολλαπλά δάχτυλα ποδιού, αλλά και
να εντοπίζεται σε βάθος σε ένα δυστροφικό νύχι ή
κατά μήκος της βάσης και της ρίζας του νυχιού. Η
δέσμη εξασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από το σημείο
που βρίσκεται το μυκητιακό παθογόνο, μπορεί να
χορηγηθεί μια αποτελεσματική θεραπεία.
405nm (VIOLET)
Το Violet έχει αποδειχθεί πως έχει αντιμικροβιακή δράση, ρυθμίζοντας την παραγωγή δραστικών
μορφών οξυγόνου (ROS) και οδηγώντας στην παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου, υποχλωριώδους οξέος και ριζών υδροξυλίου. Όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα, οι συνδυαστικές αντιμικροβιακές
και βιοδιεγερτικές δράσεις φαίνεται ότι προσφέρουν
έναν θεραπευτικά ωφέλιμο συνδυασμό, όπως επιδεικνύεται από τις μέσες ποσοστιαίες αλλαγές. Ένας
πιθανός φωτοστόχος για το μήκος κύματος των 405
nm είναι επίσης ένα σύστημα υπεύθυνο για την κατάλυση της παραγωγής ROS, οξειδάση φωσφορικού άλατος νικοτιναμιδο - αδενινο - δινουκλεοτιδίου (NOX). Το NOX μεταφέρει ηλεκτρόνια από την
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κυτοσολική NADPH στο φλαβινοαδενινικό δινουκλεοτίδιο (FAD) και, στη συνέχεια, στο εξωκυτταρικό μοριακό οξυγόνο για την παραγωγή υπεροξειδίου. Οι τρίτες και πέμπτες περιοχές υπερμεμβράνης
του NOX δεσμεύουν δύο πρόσθετες αιμο-ομάδες
που μεταφέρουν ηλεκτρόνια από το FAD στο οξυγόνο. Έχει αναφερθεί ότι η πρόσθετη αιμο-ομάδα,
που αναγνωρίζεται ως φωτοευαισθητοποιητής, αντιδρά στη χορήγηση μπλε φωτός. Η διέγερση του
NOX μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει δύο πλεονεκτήματα: πρώτον, την ενεργοποίηση των φαγοκυττάρων και δεύτερον, την ευαισθησία των δερματόφυτων στις τοξικές επιδράσεις του ROS.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 635nm AND 405nm
Οξείδιο του αζώτου (NO)
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NO
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6.18
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χωρίς να συµπεριληφθεί ο πιθανός χρόνος αποχρωµατισµού

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LUNULA
Δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical and Aesthetic
Dermatology 2017, 10(5):24–30
ΜΕΘΟΔΟΙ
Η αναδρομική μελέτη αξιολόγησε ένα δείγμα νυχιών ποδιού από τρεις ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές.
Σε καθεμία από τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν συγκρίσιμα πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβάνοντας τα ίδια κριτήρια συμμετοχής, χορήγηση
θεραπείας, βασικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων
και τελικές αξιολογήσεις. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε κλινική δοκιμή ήταν ένα λέιζερ
διπλής διόδου με μήκη κύματος 635nm και 405nm
(Lunula Laser™, Erchonia Corporation), ταξινομημένο από τον FDA/IEC ως συσκευή λέιζερ κατηγορίας 2. Οι συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία για την ονυχομύκωση. Οι διαδικασίες θεραπείας πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο
ή την κλινική των ερευνητών. Στη διάρκεια κάθε θεραπείας, ο συμμετέχων κάθισε στη μη θερμική συσκευή λέιζερ που βρισκόταν στο δάπεδο μπροστά
του. Μετά την τοποθέτηση γυαλιών ασφαλείας, ο
συμμετέχων τοποθέτησε το γυμνό πόδι με το πάσχον νύχι προς θεραπεία στην πλατφόρμα, εντός της
μη θερμικής συσκευής λέιζερ. Με την ενεργοποίηση
της συσκευής, ο συμμετέχων εκτέθηκε ταυτόχρονα
σε δέσμη λέιζερ 405nm και 635nm από απόσταση
περίπου τεσσάρων ιντσών. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 12 λεπτά κάθε εβδομάδα, σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων (Μελέτες 1
και 3) ή δύο εβδομάδων (Μελέτη 2).
Τα γυαλιά ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν σε όλους
τους συμμετέχοντες και τους ερευνητές στη διάρκεια
της θεραπείας (Kentek Corporation, Pittsfield, New
Hampshire). Τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα κάθε μελέτης συνοψίζονται στον Πίνακα
2. Κάθε συμμετέχων συμφώνησε να απέχει από άλλες θεραπείες εκτός της μελέτης για την ονυχομύκωση των νυχιών ποδιού, συμπεριλαμβανομένων
της λήψης φαρμάκων χορηγούμενων δια του στόματος και των βερνικιών νυχιών, εναλλακτικών θεραπειών, όπως βελονισμός και σπιτικές θεραπείες ή
τη χρήση καλλυντικών για τα νύχια των ποδιών, στη
διάρκεια της συμμετοχής του στη μελέτη.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για πιθανές παρενέργειες στο τέλος κάθε δοκιμής. Οι κλινικές δοκιμές από τις οποίες λήφθηκαν δεδομένα σε αυτήν
την ανάλυση ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες Ορθών
Κλινικών Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου Εανρμονισμού.[31] Κάθε πρωτόκολλο και όλα τα σχετικά έγγραφα εγκρίθηκαν από ένα συμβούλιο εμπορικού θεσμικού ελέγχου και μια επιτροπή δεοντολογίας (Μελέτες 1-ε: Δυτικό Συμβούλιο Θεσμικού Εέλγχου®, Olympia, Washington και Saint Alphonsus
IRB, Boise, Idaho; Μελέτη 1: Ινστιτούτο Συμβουλίου Δεοντολογίας Ποδολόγων και Ποδίατρων, Cork,
Ireland). Κάθε συμμετέχων παρείχε μια φόρμα ενημερωμένης συγκατάθεσης πριν τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη μελέτη.
Αναγνωριστικό ClinicalTrials.gov: NCT02588599.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα περισσότερα θεραπευόμενα νύχια (67%) πληρούσαν τα κριτήρια για ανεξάρτητη θεραπευτική επιτυχία (3mm ανάπτυξης καθαρού νυχιού) υπερβαίνοντας τον προκαθορισμένο γενικό στόχο επιτυχίας της
μελέτης του 60%. Η έκταση καθαρού νυχιού στη βάση αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 5,18 (4,76) mm,
με αύξηση από 7,64 (4,50) στη βάση στα 12,82mm
(3,69) έξι μήνες μετά και υπερβαίνοντας τα προκαθορισμένα κριτήρια των 3mm (p<0,0001). Επιπροσθέτως, 89% των θεραπευόμενων νυχιών παρουσίασαν αύξηση καθαρού νυχιού στην περίοδο έξι
μηνών της μελέτης.
Η ανάπτυξη νέου, καθαρού νυχιού του 89% ήταν 6,18 mm. Μόνο έξι (11%) θεραπευόμενα νύχια παρουσίασαν μείωση σε καθαρό νύχι κατά τη

διάρκεια της μελέτης. Δεν αναφέρθηκαν ούτε παρατηρήθηκαν παρενέργειες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια των τριών κλινικών δοκιμών από τις οποίες
λήφθηκαν τα δείγματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η μη θερμική θεραπεία λέιζερ είναι ένα ασφαλές
και αποτελεσματικό εργαλείο για σημαντική αύξηση της έκτασης καθαρού νυχιού στα νύχια που έχουν προσβληθεί από ονυχομυκητίαση, μετά από
έξι μήνες και έπειτα από μία εβδομαδιαία θεραπεία
σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η συσκευή έγινε η πρώτη μη
θερμική συσκευή λέιζερ που έλαβε έγκριση για κυκλοφορία στην αγορά από τον FDA 510(k) για αύξηση της έκτασης καθαρού νυχιού σε ασθενείς που
πάσχουν από ονυχομυκητίαση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Lunula Laser απαιτεί ελάχιστο χρόνο ρύθμισης
από τους ιατρούς ή το προσωπικό τους και η συσκευή διαθέτει προκαθορισμένο χρόνο θεραπείας
και έξοδο ενέργειας. Για την ακρίβεια, απαιτούνται
μόλις τέσσερις ανώδυνες συνεδρίες των 12 λεπτών
για την επίτευξη αποτελεσμάτων όπως αυτά που εμφανίζονται στις φωτογραφίες.
ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ*

Πίνακας 2: Σύνοψη αρχικών µελετών ονυχοµύκωσης µε χρήση µη θερµικού λέιζερ

N

Χαρακτηριστικά
ασθενούς

Βασικά χαρακτηριστικά
ονυχοµύκωσης

Θεραπευτικό αποτέλεσµα

Μελέτη 1 46,47 168

66% γυναίκες, µέση
ηλικία 59,3 ετών

Μέση διάρκεια λοίµωξης: 8,2
χρόνια, εµπεριέχοντας το
20-100% του νυχιού (µέσος
όρος, 81,2%)

Μετά από µέσο όρο 6,4 µηνών (εύρος,
2 έως 13 µήνες), ο µέσος όρος
έκτασης του προσβεβληµένου νυχιού
µειώθηκε σε 31,3% (p<0,0001)

Μελέτη 2 48 105

58% γυναίκες, µέση
ηλικία 59,5 ετών

Ο µέσος όρος επιφάνειας του
προσβεβληµένου νυχιού ήταν
57,4% και ο µέσος όρος µήκους
του καθαρού νυχιού ήταν4,6
mm από το Lunula

Μετά από 3 µήνες, το 62% των
συµµετεχόντων σηµείωσαν επιτυχία
(≥25% αύξηση σε καθαρό νύχι) Η
µέση αύξηση στο καθαρό νύχι ήταν
30,4% (p<0,0001) Το µήκος του
καθαρού νυχιού αυξήθηκε από 4,6 σε
9,6mm (p<0,0001)

Μελέτη 3 49 109

58% γυναίκες, µέση
ηλικία 43,9 ετών

Η µέση διάρκεια λοίµωξης ήταν
25,9 µήνες µε µέσο όρο 63,2%
εµπλοκή του νυχιού. Το µέσο
µήκος καθαρού νυχιού ήταν
5,9mm από το Lunula

Στις 36 εβδοµάδες, το 96% των
θεραπευόµενων νυχιών σηµείωσε
επιτυχία (≥3mm ανάπτυξης καθαρού
νυχιού). Η µέση έκταση καθαρού
νυχιού αυξήθηκε σε 15,1mm
(p<0,0001).Η έκταση επηρεαζόµενου
νυχιού µειώθηκε στο 2,5% (p<0,0001)
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* Τα εκάστοτε αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

Γαληνικά Καλλυντικά
Μ ι α

νέ α

π ρ οσέ γ γ ι σ η

γιαννα περγαντα
Φαρμακοποιός

Η Αισθητική δερματολογία είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται διαρκώς
με αποτέλεσμα οι ανάγκες και οι απαιτήσεις για σκευάσματα με συγκεκριμένες
ιδιότητες από τους γιατρούς είναι κάτι που το συναντάμε καθημερινά
παραλαμβάνοντας τις συνταγές των δερματολόγων στο εργαστήριο μας.

Έ

τσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως η παρασκευή εξατομικευμένων γαληνικών καλλυντικών στο εργαστήριο του φαρμακείου
μας, δίνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να προσαρμόζονται φαρμακευτικά δραστικά συστατικά τα οποία ο γιατρός κρίνει απαραίτητα για μια εξατομικευμένη θεραπεία και ανάγκη.
Τα γαληνικά καλλυντικά σκευάσματα
(personalized cosmetics9) απαιτούν όλες τις προϋποθέσεις ποιότητας και ασφάλειας που τηρούμε
στα γαληνικά φάρμακα. Πλην την αμιγώς θεραπευτική-καλλυντική χρήση τα γαληνικά καλλυντικά μπορούν να έχουν πολύ σπουδαία εφαρμογή στον τομέα της αντιγήρανσης.
Πολύ γνωστά και πετυχημένα αντιγηραντικά
συστατικά ή καινούργιες προτάσεις που προκύπτουν από την σύγχρονη έρευνα της κοσμετολογίας, μπορούν να παρασκευαστούν από το φαρμακοποιό, ο οποίος γνωρίζει τη διαδικασία επιλογής τόσο των δραστικών ουσιών όσο και των
κατάλληλων φορέων ενσωμάτωσης.
Παραδείγματα δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα είναι: retinoic
acid, alpha lipoic acid, βιοπεπτίδια, hyaluronic
acid, liquorice extract, b- hydroxy acid, ferulic
acid, kojic acid, arbutin.
Τα σκευάσματα αυτά, δεν είναι απλές καλλυντικές παρασκευές αλλά εξατομικευμένα σκευάσματα με θεραπευτική χρήση.
Το Γαληνικό εργαστήριο
στην σύγχρονη εποχή
Τα Γαληνικά σκευάσματα είναι φαρμακοτεχνικές μορφές που παρασκευάζονται στο εργαστήριο του Φαρμακείου, κατόπιν εντολής ιατρού, και
έχουν σκοπό να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας θεραπευτικής αγωγής.
Στην εποχή της απόλυτης πληροφορίας ο τομέας αυτός της εργαστηριακής πρακτικής αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι
στη χώρα μας δεν αποτελεί μια καινούργια πρακτική, ωστόσο απαιτούνται καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, στοχευμένη γνώση, εξειδικευμένες
δεξιότητες, οργανωμένο εργαστήριο, επένδυση
τόσο σε χρόνο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση τα γαληνικά σκευάσματα παρασκευάζονται βάσει των Κανόνων Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GPP) και Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP) που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του
τελικού προϊόντος.

Αναγκαιότητα και πλεονεκτήματα
γαληνικών σκευασμάτων
Aναφερόμαστε σε γαληνικά σκευάσματα εκτός
Φαρμακοποιίας για εξατομικευμένη θεραπεία με
συνταγή ιατρού που προορίζονται για συγκεκριμένο ασθενή.
Θα πρέπει επομένως να σκεφτούμε πιο είναι
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των γαληνικών
σκευασμάτων και γιατί η τέχνη και η επιστήμη
του να παρασκευάσουμε γαληνικά έχει πολύ
μεγάλη αξία και σήμερα.
Εκείνο το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει
είναι η ποιότητα του τελικού προϊόντος, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του, τα οποία επιτυγχάνουμε με τους κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GPP) και Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP). Ας σημειώσουμε λοιπόν
ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των γαληνικών
σκευασμάτων.
• Οι διαφορετικοί συνδυασμοί συστατικών για καλύτερο αποτέλεσμα, για παράδειγμα οι διάφορες
παραλλαγές της Kligman’s formula1 και τους
διάφορους συνδυασμούς της Hydroquinone.
• Οι διαφορετικοί συνδυασμοί για την φόρμουλα
της τοπικής αναισθησίας (B.L.T triple action).
• Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε δραστικά συστατικά, τα οποία δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο, όπως τα τοπικά κορτικοστεροειδή.
• Μη κυκλοφορούσες φαρμακευτικές μορφές
και περιεκτικότητες.
• Σκευάσματα για ειδικές ομάδες ασθενών, όπως
βρέφη, παιδιά, έγκυες και ηλικιωμένοι.
• Αλλαγή εκδόχων σε περίπτωση αλλεργίας.
• Αλλαγή των οργανοληπτικών ιδιοτήτων (όπως
γεύση, οσμή, χρώμα).
Διαδικασία παρασκευής
Συνθήκες-Εκπαίδευση
Οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν για τη λειτουργία γαληνικών εργαστηρίων και στη χώρα μας για
πρώτη φορά διατυπώθηκαν το 2011 όταν υιοθετήθηκε το κείμενο CM/Res AP(2011) , το οποίο
στην ουσία υποδεικνύει στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν Κανόνες Καλής Πρακτικής για την
παραγωγή γαληνικών σκευασμάτων αναφερόμενοι στο παράδειγμα του πρότυπου ποιότητας
Good preparation practices του Pharmaceuticals
inspection convention (PIC/S 2008).
Παράλληλα υποδεικνύεται ένα σύστημα υπολογισμού του κινδύνου της φαρμακοτεχνικής εργασίας ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος
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παρασκευής που απαιτείται στο τελικό σκεύασμα.
Με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πλοιρώντας τις προδιαγραφές που απαιτούνται, παραθέτουμε ορισμένες από τις παρασκευές που
πραγματοποιούνται στο εργαστήριο:
• Τ οπικά αναισθητικά (B.L.T triple action)2
• Υδατικό διάλυμα καυστικού καλίου (KOH)4
• Αλοιφή ουρίας 40%
• Ό λες τις εναλλακτικές φόρμουλες της
Hydroquinone1
• Κρέμα ανθραλίνης8
• Clindamycin and benzoyl peroxide gel3
• Coal tar lotion7
• Clobetasol propionate gel
• Salicylic acid and sulfur ointment7
• Tacrolimus ointment6
• Calcipotriene ointment5
Πηγές:

1) Siadat A.H et al 2016 The comparison between
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Res. 2016.DOI: 10.4103/2277-9175.186997
2) Allen Loyd V Jr. Benzocaine 20%, Lidocaine 6%, and
Tetracaine 4% in Lipoderm. International Journal
of Pharmaceutical Compounding. 20(1); 2016:50.
3) Gold L.S et al Adapalene/Benzoyl Peroxide Gel
0.3%/2.5%: Effective Acne Therapy Regardless of
Age or Gender. J Drugs Dermatol. 2017 1;16(6):582589.
4) Teixido C. et al Efficacy and safety of topical
application of 15% and 10% potassium hydroxide
for the treatment of Molluscum contagiosum.
2018;35(3):336-342. DOI: 10.1111/pde.13438.
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in chronic plaque psoriasis. J Drugs Dermatol.
2013;12(8):868-73.
8) Sehgal VN Anthralin/dithranol in dermatology. Int
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DEKA SmartXide 2
SmartXide Touch DOT/RF
Μείωση του Χρόνου Αποθεραπείας με Βελτίωση του Αποτελέσματος: ο Νέος Βαθύς Παλμός (DP)
Κλασματικού Λέιζερ CO2 σε συνδυασμό με Σύστημα Ραδιοσυχνοτήτων (RF)
P. Bonan, P Campolmi, G Cannarozzo, M Troiano, C Morini, D Fortuna*
Department of Dermatological Sciences, University of Florens, *Photobiolab Research Unit

Τα ελάχιστα επεμβατικά ή μικρό-επεμβατικά λέιζερ, όπως τα κλασματικά λέιζερ CO2, αναπτύχθηκαν στην προσπάθεια επίτευξης των
κλινικών αποτελεσμάτων που παρατηρούνται με την χρήση λέιζερ πλήρους εξάχνωσης αλλά με ελαχιστοποίηση των παρενεργειών.
Παρ' ότι είναι ένα επεμβατικό λέιζερ, αυτό το σύστημα παροχής επιτυγχάνει την κλασματοποίηση της δέσμης φωτός.
Επιπρόσθετα, η κλασματική εξάχνωση του ιστού με την δημιουργία μικροσκοπικών βοθρίων εξάχνωσης περιτριγυρισμένων από
ακέραιες περιοχές επιδερμίδας και δέρματος, εξασφαλίζει την γρήγορη επούλωση και τον ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας.

H

νέα τεχνολογία PSD™ (Pulse Shape Design)
επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών παλμών
κατάλληλων για κάθε δερματική πάθηση, ο
κάθε παλμός είναι βέλτιστα προσαρμοσμένος γιά
κάθε ειδική χρήση, από ψυχρή επιφανειακή μικροεξάχνωση, μικρού βάθους θερμική εξάχνωση έως
μεγάλου βάθους και όγκου θερμική φόρτιση του
ιστού. Με αυτό το σύστημα, η βαθιά εξάχνωση και
η θερμική διέγερση βοηθούν στην μείωση του επιφανειακού ερυθήματος και του οιδήματος, μειώνουν τον πόνο κατά την διάρκεια και μετά από την
θεραπεία και επικεντρώνουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα στο δικτυωτό στρώμα του χορίου, πετυχαίνοντας έτσι γρήγορα και άριστα αποτελέσματα.
Η ταυτόχρονη και συγχρονισμένη δημιουργία ρεύματος RF στην βαθύτερη στιβάδα του δέρματος συμπληρώνει το θεραπευτικό σχήμα, εξασφαλίζοντας
αποτελεσματική σύσφιξη σε όλη την περιοχή θεραπείας. Θα περιγράψουμε τα πρώτα αποτελέσματα
που παρατηρήθηκαν στην θεραπεία ουλών ακμής και
ρυτίδων χρησιμοποιώντας αυτή την νέα τεχνολογία.
Εισαγωγή
Η κλασματική ανάπλαση δέρματος είναι μία από
τις πλέον δημοφιλείς δερματολογικές επεμβάσεις
με λέιζερ1. Στην μακρόχρονη εμπειρία μας στα λέιζερ, η επεμβατική ανάπλαση με CO2 λέιζερ υπήρξε πάντα η κύρια επιλογή στις θεραπείες ρυτίδων,
φωτογήρανσης και ουλών ακμής. Παρ' όλα αυτά,
αυτή η μέθοδος εμπεριέχει τον κίνδυνο πιθανής εμφάνισης μετά-επεμβατικών επιπλοκών (βακτηριδι-

ακές και ιογενείς λοιμώξεις), μη ανεκτών παρενεργειών (επίμονο ερύθημα, δερματικές αλλοιώσεις,
μεταφλεγμονώδης υπέρχρωση, ατροφικές ουλές).
Επειδή όμως η πλήρης εξάχνωση της επιδερμίδας
και μέρους του χορίου εμπεριέχει κάποιους κινδύνους και απαιτεί μεγάλο χρόνο αποθεραπείας, έχει
περιορισθεί η χρήση αυτής της μεθόδου2.
Οι πλέον πρόσφατες τεχνικές ανάπλασης εκμεταλλεύονται τις συνέργειες που προσφέρουν διαφορετικές μεταξύ τους τεχνολογίες.
Σήμερα η εξέλιξη των ιατρικών συστημάτων λέιζερ, με την δημιουργία απόλυτα εξειδικευμένων παλμών παροχής της ενέργειας, επιτρέπει την διαχείριση των διαφόρων δερματικών παθολογιών με απόλυτα ασφαλή, αποτελεσματικό και ακριβή τρόπο2.
Στην περίπτωση της αναζωογόνησης του δέρματος, η τελευταία γενιά ιατρικών λέιζερ CO2 εγγυάται στους ασθενείς σημαντικά μειωμένο χρόνο αποθεραπείας και εξαιρετικά αποτελέσματα στην σύσφιξη δέρματος3.
Από την εμπειρία μας στα κλασματικά λέιζερ CO2,
πιστεύουμε ότι τώρα είναι εφικτό να διαχειριστούμε ασθενείς, με διάφορα στάδια φωτογήρανσης,
πετυχαίνοντας μειωμένους χρόνους αποθεραπείας
και λιγότερη ταλαιπωρία, κατά την επέμβαση αλλά και μετά από αυτή4.
Αυτή η τεχνική έδειξε την αποτελεσματικότητα
της στις ρυτίδες, στις ουλές ακμής και στις κηλίδες,
χάρις στην βελτίωση της νεοκολλαγένεσης που επιφέρει η συνέργια της νέας γενιάς κυματομορφών
και της συγχρονισμένης διπολικής ραδιοσυχνότη-

Εικ. 1. Ουλές ακμής : Ασθενής προ (Α) και μετά (Β) την θεραπεία. Αριστερή πλευρά.
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τας. Αποτέλεσμα η βελτίωση της σύσφιξης, της ελαστικότητας και της απαλότητας του δέρματος5.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί η κατάλληλη απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση τεχνολογικών λύσεων για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα
με σταθερά μειούμενους χρόνους αποθεραπείας.
Τα τελευταία 10 χρόνια η ταχεία εξέλιξη των ιατρικών λέιζερ συστημάτων προσφέρει ασφαλή και
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών παθήσεων, ακόμα και των πλέον σοβαρών και πολύπλοκων. Αυτό έγινε δυνατό με την καλύτερη και σε βάθος κατανόηση της επίδρασης των λέιζερ στους ιστούς και των αντιγηραντικών τεχνολογιών και έφερε στην παραγωγή “κλινικά ευέλικτα” συστήματα,
ειδικά στον τομέα της δερματολογίας.
Τα συστήματα CO2 καλούνται τώρα να δώσουν
επιπλέον λύσεις στην αυξανόμενη ανάγκη για μείωση του χρόνου αποθεραπείας, μαζί με θεαματικά
αποτελέσματα στην σύσφιξη του δέρματος3. Σήμερα η τεχνολογία των λέιζερ CO2, που αναπτύχθηκε
για την βελτίωση της υφής, του τόνου και των ατελειών του δέρματος, έχει ακόμα μία νέα πρόκληση να αντιμετωπίσει, την επίτευξη σημαντικής σύσφιξης του δέρματος3.
H κορυφαία κλινική απόδοση του νέου συστήματος κλασματικού λέιζερ CO2 Smartxide2 DOT/
RF, που συνδυάζει την ενέργεια του λέιζερ με την
διπολική ραδιοσυχνότητα, μας έδωσε την δυνατότητα να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Τα χαρακτηριστικά του δέρματος των ασθενών
που ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτήν την τεχνική λέιζερ είναι: γκρίζο/υποκίτρινο χρώμα δέρματος, επιφανειακή υπέρχρωση, λεπτές γραμμές,
ρυτίδες, μέτρια τραχύτητα δέρματος, ανοικτοί πόροι, αλλοιωμένη υφή δέρματος και διαφόρων τύπων ουλές ακμής6. Επιπλέον αυτή η θεραπεία ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες περιοχές, όπως η περιοφθαλμική7.
Παρουσίαση Περιστατικών
Εννέα γυναίκες ασθενείς με φωτότυπους ΙΙ-ΙΙΙ , κατά Fitzpatric, υποβλήθηκαν σε 1-3 επακόλουθες θεραπείες με λέιζερ CO2 συν RF. H ηλικία των ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη μας ήταν μεταξύ 30 και 66 ετών. Πριν την έναρξη των θεραπειών ελήφθη έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών,
μετά από σαφείς ιατρικές διευκρινίσεις. Τα κριτήρια εξαίρεσης περιστατικών για αυτή την τεχνική συμπεριελάμβαναν: θεραπείες peeling τους τελευταί-

ρα μετά την θεραπεία, συγκριτικά με την κλασική
επέμβαση λέιζερ CO2.

Εικ.2. Ουλές ακμής: Ασθενής προ (Α) και μετά (Β) την θεραπεία. Δεξιά πλευρά.

ους δύο μήνες, λήψη φωτοευαίσθητων φαρμάκων
ή ρετινοειδών per os τους τελευταίους οκτώ μήνες,
χειρουργικές θεραπείες ή θεραπείες με τοπικές ενέσεις τους τελευταίους οκτώ μήνες, θεραπείες φωτοαναζωογόνησης με άλλες πηγές ή φωτοδυναμικές
θεραπείες με ALA τον τελευταίο χρόνο. Εξαιρέσαμε ασθενείς με ιστορικό χηλοειδών ή μη ελεγχόμενης σύνθεσης κολλαγόνου.
Τέσσερεις ασθενείς που συμμετείχαν στην μελέτη
είχαν ουλές ακμής, ενώ πέντε είχαν διαφόρων σταδίων φωτογήρανση σε εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές. Τα κλινικά συμπτώματα, που παρατηρήθηκαν
στις περισσότερες ασθενείς μας, περιελάμβαναν ατροφικές ουλές ακμής, λεπτές και βαθιές ρυτίδες,
δυσχρωμίες, ελαστώσεις και ακτινικές υπερκερατώσεις. Καθώς η λέιζερ θεραπεία μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση απλού έρπητα σε κάποιες ασθενείς, χορηγήθηκε αντιική αγωγή πριν από την θεραπεία. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη συμμόρφωση
των ασθενών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή μία τοπική αναισθητική κρέμα (εφαρμοζόμενη 15-20 λεπτά πριν από την θεραπεία) ή ένα σύστημα δυναμικής ψύξης (cool shot). Επιπλέον ελήφθησαν κλινικές
ψηφιακές εικόνες πριν από την θεραπεία.
Χρησιμοποιήσαμε ένα λέιζερ CO2 10,6μm
(SmartXide2 της DEKA, Φλωρεντία-Ιταλία) εξοπλισμένο με κλασματικό σύστημα σάρωσης (Hi Scan
DOT/RF) ικανό να πραγματοποιεί κλασματική μικρόεξάχνωση με διάχυση θερμότητας στους ιστούς. Οι
παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στο λέιζερ CO2
ήταν: ισχύς 8-14W, spacing 500-1000μm, stack: 24, διάρκεια παλμού 600-1000 μs, μέγεθος σάρωσης:15x15mm. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στο RF ήταν: 20-40 W, 2-3s. Κάθε ασθενής
υποβλήθηκε σε 1-3 συνεδρίες με μεταξύ τους διάστημα 2 μηνών. Το 80% των ασθενών ανέφερε
μία ήπια αίσθηση καψίματος κατά την διάρκεια της
θεραπείας. Αμέσως μετά την επέμβαση αρκετές ασθενείς εμφάνισαν ελαφρύ και παροδικό ερύθημα και οίδημα (περισσότερο εμφανή στις θεραπείες της περιοφθαλμικής περιοχής).
Στο τέλος κάθε θεραπείας εφαρμόστηκαν στην
περιοχή γάζες εμποτισμένες με φυσιολογικό ορό
για περίπου είκοσι λεπτά, ακολουθούμενες από εφαρμογή μαλακτικής ενυδατικής κρέμας. Αυτή η
περιποίηση της περιοχής συστήθηκε στις ασθενείς
να γίνεται και στο σπίτι. Μικρές εσχάρες προκάλεσαν αλλαγή χρώματος της περιοχής θεραπείας και
έφυγαν περίπου μετά από μία εβδομάδα και ακολούθησε έντονη αποφολίδωση.
Οι περιοχές θεραπείας περιελάμβαναν το μέτωπο, τα μάγουλα, το πηγούνι, την περιστοματική και
περιοφθαλμική περιοχή.
Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των ρυτίδων και της υφής του δέρματος και η νεοκολλαγένεση, αποτέλεσμα της λέιζερ
θεραπείας, μείωσε τα σημάδια των ουλών ακμής.

Συζήτηση
Η ζήτηση των εξαιρετικών κλινικών αποτελεσμάτων των επεμβατικών λέιζερ όπως τα CO2, με μικρότερο κίνδυνο μεταεπεμβατικών παρενεργειών και
μικρότερο χρόνο αποθεραπείας, οδήγησε στην δημιουργία ενός μικροεπεμβατικού κλασματικού λέιζερ με διπολικό RF.
Η νέα γενιά κλασματικού λέιζερ CO2 είναι εξοπλισμένη με σύστημα σάρωσης (Hi Scan DOT/RF)
που δημιουργεί βοθρία εξάχνωσης περιτριγυρισμένα από υγιή ιστό8.
Αυτές οι δέσμες φωτός επιτυγχάνουν αφαίρεση
της επιδερμίδας, στον κατακόρυφο άξονα, μέσω
της μικροεξάχνωσης και των μικροζωνών θερμικής
φόρτισης (ΜΤΖ) που δημιουργούνται από την ελεγχόμενη απελευθέρωση θερμότητας από τον επιλεγμένο παλμό (συνήθως S Pulse για αυξημένη θερμική φόρτιση και D Pulse για καλύτερο θερμικό έλεγχο με πιο ήπια δράση στις στιβάδες του δέρματος στις περιπτώσεις χαλάρωσης) και προκαλούν άμεση συρρίκνωση των ιστών. Διεγείρουν τους μηχανισμούς ανάπλασης και τις πρωτεΐνες επούλωσης που παράγουν και επαναδιατάσσουν τις νέες
ίνες κολλαγόνου.4 Οι περιοχές υγιούς ιστού, μεταξύ των ΜΤΖ, επιτρέπουν την γρηγορότερη αποκατάσταση των βλαβών και βελτιώνουν την συνολική διέγερση των δερματικών δομών9.
Η μεγάλη ποικιλία συνδυασμών των ΜΤΖ, της
διάρκειας παλμού (Dwell time) και της ισχύος (σε
W) καθιστά αυτό το λέιζερ την πρώτη επιλογή στην
διαχείρισή όλων των τύπων δέρματος με απόλυτα
ασφαλή τρόπο10. Η ποικιλία των δυνατών κυματομορφών, με αυτό το νέο σύστημα CO2 λέιζερ, κάνει το SmartXide DOT/RF το ιδανικό εργαλείο για
την μείωση του χρόνου αποθεραπείας, του μεταεπεμβατικού πόνου και των παρενεργειών. Ταυτόχρονα το σύστημα παρέχει διπολική ραδιοσυχνότητα που διεγείρει τον ιστό εσωτερικά μέχρι το δικτυωτό στρώμα, επιτρέποντας την χρήση χαμηλότερων επιπέδων ενέργειας λέιζερ, με σκοπό την αποφυγή δερματικών βλαβών.
Συνήθως μόνο το 10% του ρεύματος που δημιουργεί το RF εισχωρεί στις βαθύτερες στιβάδες του
δέρματος, λόγω της φυσιολογικής αντίστασης που
παρουσιάζει το δέρμα.
Μία ελεγχόμενη εκπομπή λέιζερ μειώνει την αντίσταση της επιδερμίδας και του δέρματος, λόγω
της υπεραιμίας που δημιουργεί στα τριχοειδή αγγεία. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα RF (αύξηση κατά
40% σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές) μπορεί εύκολα να εισχωρήσει μέχρι το δικτυωτό στρώμα, δημιουργώντας μια πιο ομοιογενή βιοδιέγερση λόγω
της βαθύτερης και ομοιόμορφης ογκομετρικά κατανομής της θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σύσφιξη του ιστού που βρίσκεται μεταξύ των ΜΤΖ, με εξαιρετικά ορατά αποτελέσματα.
Με αυτήν την νέα μέθοδο παρατηρείται μία πολύ
σημαντική μείωση του ερυθήματος την 2η-3η ημέΣΕΛΙΔΑ 56

Συμπεράσματα
Αυτή η νέα κλασματική τεχνική έχει πλήρως καταξιωθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στην αναζωογόνηση δέρματος,, στο πρόσωπο και στον λαιμό.
Αυτό το συνδυαστικό συγχρονισμένο σύστημα
απέδειξε την αποτελεσματικότητα του στις ρυτίδες
και στις ουλές ακμής, με σταδιακή βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος, λόγω της ενεργοποίησης των ινοβλαστών και της νεοκολλαγένεσης. Παρατηρήθηκε μεγάλη βελτίωση της υφής και μείωση της τραχύτητας του δέρματος και επιπρόσθετα
η συνολική ογκομετρική σύσφιξη του δέρματος της
περιοχής θεραπείας3.
Ο χρόνος αποθεραπείας (υποχώρηση οιδήματος)
ήταν μεταξύ 3 και 7 ημερών, σχεδόν σε όλες τις ασθενείς και η διάρκεια του ερυθήματος δεν ξεπέρασε τις 5 ημέρες σε καμία ασθενή. Δεν παρατηρήθηκε παραμένον οίδημα.
Το σύστημα SmatXide DOT/RF εγγυάται την σημαντική μείωση των παρενεργειών και των μεταεπεμβατικών επιπλοκών (βακτηριακή λοίμωξη, ατροφικές ουλές, μεταφλεγμονώδης υπέρχρωση)
σε σύγκριση με τις κλασικές επεμβατικές μεθόδους.
Πρέπει πάντως να εφαρμόζεται η κατάλληλη αγωγή
για την αποφυγή πιθανών ερπητικών επιπλοκών.
Η συνεργική δράση επιτρέπει την συνολική μείωση του χρόνου αποθεραπείας και προσφέρει ένα
θαυμάσιο αποτέλεσμα σύσφιξης δέρματος3. Είναι
ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για τις πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως λαιμός, ντεκολτέ και χέρια, που είναι
δύσκολο να διαχειριστούν οι κλασικές μέθοδοι ή σε
περιπτώσεις υπερτροφικών ουλών, επιφανειακών
ουλών (ice pick scar), όπως και σε κάθε περίπτωση που πρέπει να μειωθεί ο χρόνος αποθεραπείας.
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Αντιγήρανση με
φωτοδυναμική θεραπεία
με τη χρήση της τεχνολογίας των φωτοδιόδων (LEDs)
και του 5-αμινολεβουλινικού οξέος σε γλυκοσφαιρίδια
Γιάννης Αρβανίτης, B.A., M.Phil.
Fedora Medical, επίσημος διανομέας GlycoAla Gel για την Ελλάδα
Η δεκαετία του
΄80 καθιέρωσε τη
φωτοδυναμική θεραπεία
ως μια απόλυτα ασφαλή
και αποτελεσματική
θεραπεία για μια
σειρά επιφανειακών
καρκίνων του δέρματος
(βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα, ακτινικές
υπερκερατώσεις, νόσος
του Bowen). Από την
αρχή παρατηρήθηκε ότι
με την αποκατάσταση της
βλάβης το δέρμα στην
θεραπευμένη περιοχή
έδειχνε υγιέστερο και
λιγότερο γερασμένο,
μια παρατήρηση που
οδήγησε στη διερεύνηση
του φαινομένου πέρα από
τη θεραπευτική δράση
της φωτοδυναμικής
θεραπείας.

Ω

ς αποτέλεσμα των ερευνών αυτών προέκυψε η αντιγήρανση με φωτοδυναμική θεραπεία (φωτοαναζωογόνηση) με τη χρήση μιας κατάλληλης φωτεινής πηγής σε συνδυασμό με τον δοκιμασμένο πλέον φωτοευαισθητοποιητή, το 5 αμινολεβουλινικό οξύ (5-ALA) σε
μειωμένη όμως συγκέντρωση. Μια τυπική συγκέντρωση
5-ALA για φωτοδυναμική θεραπεία καρκίνων του δέρματος είναι 20% (16% στο Metvix που είναι διαθέσιμο στην
ελληνική αγορά και 20% για το Levulan Kerastick που διατίθεται στις ΗΠΑ). Η συγκέντρωση που απαιτείται για φωτοαναζωογόνηση είναι μόλις 2-4%.
Τα πρακτικά προβλήματα που συνδέονται με το 5-ALA
και τις κατάλληλες πηγές φωτός καθυστέρησαν την ευρεία
εφαρμογή στο χώρο της αισθητικής δερματολογίας. Αρχικά,
οι συσκευές που παρείχαν μονοχρωματικό ή σχεδόν μονοχρωματικό φως στην ενδεδειγμένη περιοχή των 633νμ ήταν ακριβές ή δεν παρείχαν το φως σε μεγάλη έκταση ώστε
να καλύπτεται το πρόσωπο παραδείγματος χάριν ή δεν είχαν την απαραίτητη ισχύ για μια αποτελεσματική θεραπεία.
Σύντομα η τεχνολογία των φωτεινών πηγών αναπτύχθηκε, ειδικά με την ανάπτυξη ήπιων μορφών όπως οι φωτοδίοδοι (LED) και παρέμεινε μόνο το πρόβλημα της αστάθειας του 5-ALA που είχε χρόνο ζωής, από την ώρα της
διάλυσής στου σε ένα λιπόφιλο έκδοχο, έως 24 ώρες και
έπρεπε να διατηρηθεί για το διάστημα αυτό εντός ψυγείου.
Η λύση στο πρόβλημα της αστάθειας του 5-ALA ήρθε
με την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας ώστε
πλέον το 5-ALA να εγκλωβίζεται
σε γλυκοσφαιρίδια με αποτέλεσμα
η διάρκεια ζωής του να είναι έως
και 8 μήνες μετά την πρώτη χρήση
του. Η νανοτεχνολογία βοηθά επίσης
στην καλύτερη διείσδυση του υλικού
στα κατώτερα στρώματα του δέρματος.
Έχοντας στη διάθεσή του τα δύο αυτά συνθετικά ο δερματολόγος που ασχολείται με την αισθητική δερματολογία και δη με την αντιγήρανση μπορεί να
προσφέρει υπηρεσίες με άριστα αποτελέσματα και ελάχιστη παρέμβαση σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες θεραπείες όπως η δερμοαπόξεση, η ανάπλαση με laser και οι ραδιοσυχνότητες
που είναι οδυνηρές και έχουν
σχετικά μεγάλο χρόνο ανάνηψης.
Ο συνδυασμός φωτεινής ενέργειας με τη
φωτοευαισθητοποιό
ουσία (5-ALA) εξασφαλίζει μια επιλεκτιΣΕΛΙΔΑ 58

κή παρέμβαση στο δέρμα καταστρέφοντας τα μη υγιή κύτταρα ενώ τα υγιή διεγείρονται με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο ώστε να παράγουν το απαραίτητο κολλαγόνο και ελαστίνη με σωστή δομή δίνοντας στο δέρμα τη χαμένη του
εμφάνιση και ελαστικότητα.
Το μέλλον της φωτοδυναμικής θεραπείας διαφαίνεται ιδιαίτερα λαμπρό δεδομένου ότι ξεπεράστηκαν πλέον οι λεγόμενες «παιδικές ασθένειες» τόσο σε θεωρητικό επίπεδο
όσο και σε τεχνολογικό. Το μήκος κύματος των 633νμ έχει
κατοχυρωθεί ως η βέλτιστη συχνότητα για συνδυασμό με
το 5-ALA και είναι πλέον γνωστό ότι η φωτοδυναμική θεραπεία απαιτεί φωτοενέργεια τουλάχιστον 40 Joules/cm2
(προτεινόμενη φωτοενέργεια 126 Joules/cm2) για διάρκεια
έκθεσης στο φως 20 λεπτών σύμφωνα με τα ισχύοντα βιβλιογραφικά δεδομένα. Το τελευταίο αυτό θέμα, ο χρόνος
της θεραπείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θεραπεία μικρότερης διάρκειας (λιγότερη ενέργεια) δεν δίνει βέλτιστα αποτελέσματα και θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας (daylight
PDT) δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και απαιτεί έκθεση στον ήλιο διάρκειας έως και τριών ωρών. Λιγότερη ενέργεια δεν επαρκεί για την πλήρη διέγερση των ινοβλαστών ενώ περισσότερη ενέργεια σε μικρό χρονικό διάστημα εξαντλεί τα αποθέματα οξυγόνου στους κυτταρικούς ιστούς. Όλες οι αντιδράσεις που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία της φωτοαναζωογόνησης είναι αντιδράσεις που
βασίζονται στο οξυγόνο. Όταν αυτό εξαντληθεί η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται και δεν επιτυγχάνεται ο επιθυμητός στόχος που είναι η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης από τα υγιή κύτταρα του δέρματος.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου δεν σταματούν εδώ. Η
φωτοδυναμική θεραπεία δεν ανταγωνίζεται άλλες θεραπείες και προσφέρεται για συνέργεια με πιο δραστικές επεμβάσεις όπως το Botox ή η ανάπλαση με δερμοαπόξεση και είναι 100% ασφαλής. Χωρίς την ανάγκη προφύλαξης από τον ήλιο πέραν των 48 πρώτων ωρών μετά τη θεραπεία, κάθε συνεδρία διαρκεί 10-20 μόλις λεπτά και είναι εφαρμόσιμη ακόμα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η επανάληψη κάθε δύο μήνες συνιστάται για
συντήρηση των αποτελεσμάτων που ολοκληρώνονται ένα
μήνα μετά τη θεραπεία.
Επειδή η φωτοδυναμική θεραπεία με φασματικά καθαρό
φως βελτιώνει συνολικά την ποιότητα του δέρματος παρατηρούμε εκτός από τη λείανση των λεπτών ρυτίδων, σύσφιξη, εξομάλυνση ουλών, εξαφάνιση καφέ κηλίδων και
γενικά των δυσχρωμιών που προκύπτουν από υπερβολική έκθεση στον ήλιο, τα εγκαύματα από χημικό peeling
και σημαντική μείωση της τηλαγγειεκτασίας. Το δέρμα στην
κυριολεξία «ξανανιώνει» και αποκτά την παλιά του λάμψη και φρεσκάδα.
Κύρια πηγή: Gold, M.H. (editor). (2011).
Photodynamic Therapy in Dermatology. Springer, New York.
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F-LIFT+ FACE

Σύσφιγξη & Μείωση των Ρυτίδων
Πάνω από 50% μείωση των ρυτίδων σε 3 θεραπείες
Δημήτρης Μησουράς
Γενικός Διευθυντής της APALIS biomedical
Το F-Lift+ Face είναι
ένα ισχυρό όπλο στην
αντιμετώπιση της
γήρανσης του δέρματος
σχεδιασμένο από την
Fusion Meso για να
αντιμετωπίσει σοβαρές
επιπτώσεις της γήρανσης
σε ηλικίες από 40 χρονών
και άνω. Το μοναδικό
αυτό προϊόν περιέχει
ισχυρά ενεργά συστατικά
που δρουν συνεργικά
σε διάφορα επίπεδα
του δέρματος για να
βελτιώσουν
τις λειτουργίες του,
να αντιμετωπίσουν
τη χαλάρωση
και να αναζωογονήσουν
το δέρμα.

Μ

εταξύ των συστατικών που περιέχει το συγκεκριμένο κοκτέιλ μεσοθεραπείας υπάρχουν τέσσερα
βιομιμητικά πεπτίδια και τρείς αυξητικοί παράγοντες σε υψηλή συγκέντρωση που ενεργοποιούν το δέρμα,
προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες, μειώνουν τις φλεγμονές, ελέγχουν τη μελάγχρωση και συσφίγγουν το δέρμα.
Hyaluronic acid: Το 500k daltons μοριακού βάρους υαλουρονικό οξύ είναι πανομοιότυπο με τα μόρια του δέρματος. Διεισδύει μέχρι το χόριο και μειώνει τη διαδερμική απώλεια της υγρασίας(TEWL), ενισχύει τους δεσμούς των κυττάρων, αυξάνει την ενυδάτωση στο χόριο, ενεργοποιεί τη σύνθεση του κολλαγόνου Ι και συσφίγγει το δέρμα.
Hexapeptide-10 (πεπτίδιο): Το Hexapeptide-10 είναι ένα συσφικτικό συστατικό το οποίο δρα τόσο στα κερατινοκύτταρα όσο και στους ινοβλάστες. Αυξάνει τη σύνθεση της
λαμινίνης-5, α6-ιντεγκρίνης και των ημιδεσμοσωμάτων και
έτσι ενισχύει τη χοριοεπιδερμική σύνδεση. Με το πέρασμα
των χρόνων η σύνδεση της επιδερμίδας με το χόριο μειώνεται με αποτέλεσμα τη μείωση της ελαστικότητας.
Carcinine 2HCL (πεπτίδιο): Η καρσινίνη είναι ένα συστατικό το οποίο προστατεύει στοιχεία του δέρματος, όπως το κολλαγόνο, από εξωτερικούς παράγοντες (UV, ελεύθερες ρίζες, στρες κ.λπ.) και διατηρεί
τις μεταβολικές δραστηριότητες των εκτεθειμέ-
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νων κυττάρων. Η καρσινίνη δρα με 4 διαφορετικούς τρόπους
για ένα μέγιστο αποτέλεσμα: αντιοξείδωση, αντιστρές, αντιγλυκοζυλίωση, ενεργοποίηση του μεταβολισμού.
CG-bFGF (Αυξητικός παράγοντας): Συστατικό με ισχυρή αντιγηραντική και αντιρυτιδική δράση μέσω της δημιουργίας νέων κυττάρων του δέρματος και της δημιουργίας κολλαγόνου και ελαστίνης. Επιταχύνει τη θεραπεία και αποκατάσταση των πληγών.
CG-TRX (Αυξητικός παράγοντας): Ισχυρό αντιοξειδωτικό που μειώνει τις ελεύθερες ρίζες και εξασφαλίζει μια ορατή λάμψη και σύσφιγξη στην επιδερμίδα.
EGF (Αυξητικός παράγοντας): Συστατικό που παίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταρική ανάπτυξη, διαφοροποίηση και
μακροβιότητα των κυττάρων. Μειώνει και προλαμβάνει τις
γραμμές και τις ρυτίδες προσφέροντας αναζωογόνηση στα
κύτταρα της επιδερμίδας.
CG-EDP3 (πεπτίδιο): Αντιγηραντικό βιομιμητικό πεπτίδιο
το οποίο ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και μετανάστευση. Αυξάνει την έκφραση του υαλουρονικού οξέος κατά 3
βαθμίδες και της φιμπρονεκτίνης κατά 1,3.
CG-TGP2 (πεπτίδιο): Βιομιμητικό πεπτίδιο με τρεις σημαντικές δράσεις για το δέρμα: ρύθμιση της παραγωγής μελανίνης, αντιφλεγμονώδη και αντιγηραντική. Μειώνει τα επίπεδα του TRP1, της τυροσινάσης και του TRP2 και εμποδίζει τη μεταφορά των μελανοσωμάτων στα κερατινοκύτταρα. Επίσης καταστέλλει την παραγωγή των ενεργοποιημένων T cell και εμποδίζει την έκφραση της TH1, τύπος προφλεγμονώδους κυτοκίνης.
Συστήνονται 3-6 θεραπείες ανάλογα με το βαθμό γήρανσης του δέρματος με ένα μεσοδιάστημα 15 ημερών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ με πολύ καλά αποτελέσματα στη σύσφιγξη και τη μείωση των ρυτίδων. Το F-Lilft+ Face έχει χαρακτηριστεί ως μη
«χειρουργικό λίφτινγκ» λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων που προσφέρει και πρόκειται πραγματικά για μια πολύ
ισχυρή, μη επεμβατική θεραπεία.
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Εξελιγµένο χειρουργικό plasma και διαχυτής plasma shower
µε fractional plasma skin resurfacing
Χειρουργικό
plasma

∆ιαχυτής plasma
shower
Μικρή
κεφαλή

Βελόνα
µε οδηγό

Μεγάλη
κεφαλή

Βελόνα

Πλήρως παραµετροποιήσιµη εκποµπή plasma
SHOT Mode
(Λειτουργία βολής)
0.3sec

0.4sec

0.5sec

0.6sec

Shot Mode

PULSE2Hz
Mode
7Hz
(Λειτουργία παλμών)
2Hz

7Hz

15Hz

40Hz

15Hz

40Hz

CONTINUOUS Mode
(Συνεχής λειουργία)

Shot Mode

Εφαρµογές Plasma

• Κλασματική επανεπιφανειοποίηση (fractional resurfacing) • Αναίμακτη βλεφαροπλαστική • Mini-lift • Περιοφθαλμικές και
περιχειλικές ρυτίδες • Ουλές και Ακμή • Αναίμακτη εξάχνωση καλοηθών μορφωμάτων • Αφαίρεση tattoo • Αντιφλεγμονώδης
και αντιβακτηριακή δράση στο P. Acnes • TDDS (διαδερμική μεταφορά ουσιών - μη ενέσιμη μεσοθεραπεία) • Αναδιοργάνωση
κολλαγόνου, παραγωγή ελαστίνης • Συσφικτικές θεραπείες σώματος

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του PLASMA BT

Σύντομη περιγραφή

• Δύο κεφαλές εκπομπής plasma

Το Plasma BT είναι 2ης γενιάς συσκευή εκπομπής
ατμοσφαιρικού plasma, με καθαρό, ελεγχόμενο, σταθερό
και επαναλήψιμο spot το οποίο είναι πλήρως ψηφιακά
παραμετροποιήσιμο.

• Πλήρης ψηφιακή παραμετροποίηση
• Πραγματικό ατμοσφαιρικό plasma τεχνολογίας
F-DBD
• Καθαρό spot εξάχνωσης
• Χαμηλό θερμικό αποτύπωμα
• Μεγάλο εύρος αποτελεσματικών θεραπειών
• Σύντομος χρόνος αποθεραπείας

Οι δύο διαφορετικές κεφαλές και τα δύο διαφορετικά
είδη βελόνας της συσκευής δίνουν τη δυνατότητα για ένα
μεγάλο εύρος θεραπειών που καλύπτουν τομείς της
αισθητικής, αισθητικής ιατρικής, κλινικής δερματολογίας
και γενικής χειρουργικής.

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 10679, Αθήνα, 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
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Ιαματική
Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες
Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Βιομιμητικά Ολιγοπεπτίδια,

στη μάχη κατά της γήρανσης και υπέρ της ανάπλασης
Η δύναμη των βιομιμητικών ολιγοπεπτιδίων
Οι ολοένα και πιο έντονες τεχνολογικές εξελίξεις στην
αισθητική ιατρική έχουν προκαλέσει αυξημένη ζήτηση
για δημιουργία νεότερων μορίων και ουσιών που έχουν
την δυνατότητα να ενεργοποιούν τις φυσιολογικές
διαδικασίες αναγέννησης του δέρματος.
Τα βιομιμητικά ολιγοπεπτίδια είναι μια από τις
σημαντικότερες ανακαλύψεις βιομοριακής σύνθεσης των
τελευταίων δεκαετιών. Μπορούν να ενεργοποιήσουν τις
διαδικασίες φυσικής επιδιόρθωσης και τους αναγεννητικούς
μηχανισμούς των κυττάρων ενώ ακόμα μπορούν να
βοηθήσουν και στη λεύκανση της επιδερμίδας.
Αποτελούν δομικά ανάλογα του ενεργού τμήματος των αυξητικών
παραγόντων και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σταθερότητα,

επιλεκτική δράση και πλήρη απουσία παρενεργειών. Η υψηλή
συγγένεια τους για τους κυτταρικού υποδοχείς, έχει κάνει τα
βιομιμητικά ολιγοπεπτίδια το νεότερο και σημαντικότερο όπλο
ενάντια στην γήρανση και στους παράγοντες που τη δημιουργούν,
αφού προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα και πρόληψη
τόσο στην καταπολέμηση των ρυτίδων όσο και στην απώλεια
ελαστικότητας και όγκου, μέσω της ενεργής δημιουργίας νέων
κυττάρων του δέρματος και των συστατικών του διακυτταρικού
δικτύου (κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ και ελαστίνης).
Ο συνδυασμός τους με μόρια που χρησιμοποιούνται χρόνια με
ασφάλεια στην αισθητική δερματολογία όπως το υαλουρονικό
οξύ, οι βιταμίνες, τα αμινοξέα και τα νουκλεοτίδια, δημιουργεί
ανώτερης ποιότητας θεραπείες καθώς η συνεργιστική
τους δράση μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα.

H σειρά Aquashine αποτελεί την ναυαρχίδα της Caregen Korea. Αναπτύχθηκε έπειτα από χρόνια ερευνών
στον τομέα των βιομορίων. Βασίζεται στην τεχνολογία των βιομιμητικών ολιγοπεπτιδίων, συνδυάζοντας την
αναγεννητική ιατρική με την αισθητική δερματολογία.

Η καινοτομία Aquashine
Βασίζεται στην τριπλή σύσταση
τους. Συμπεριλαμβάνει:

ClAssiC

Anti-wrinkle & Skin Rejuvenation

Στοχευμένες δράσεις
Αύξηση παραγωγής κολλαγόνου
Αντιμετώπιση & Πρόληψη ρυτίδων
Αντιγήρανση
Ενυδάτωση, λάμψη

Σημαντικό ρόλο παίζει το ολιγοπεπτίδιο 24
και το ακετυλ-δεκαπεπτίδιο 3 τα οποία έχουν
ισχυρή δράση αυξητικού
παράγοντα ινοβλαστών με
μέγιστη συγγένεια και
σταθερότητα. Πέρα
από την αναγέννηση
των κυττάρων και
των συστατικών του
δέρματος, μειώνουν τις
διαδικασίες κυτταρικού
θανάτου, έχουν
ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση και αυξάνουν την
παραγωγή Σιρτουϊνών.

Σύμπλεγμα βιομιμητικών
ολιγοπεπτιδίων αντιγήρανσης
& ανάπλασης
Σύμπλεγμα βιομιμητικών
ολιγοπεπτιδίων εναντία
στην φωτογήρανση, στον
αποχρωματισμό και τη
ρύθμισης της μελανογένεσης
Καθαρό μη διασταυρωμένο
ΗΑ για ενυδάτωση και λάμψη
Κοκτέιλ από 24 αμινοξέα,
14 βιταμίνες, 8 μέταλλα,
συνένζυμα και νουκλεοτίδια

brigHt

Anti-pigmentation & Skin Rejuvenation
Στοχευμένες δράσεις
Δραστική μείωση πανάδων & κηλίδων
Ρύθμιση παραγωγής μελανίνης
Εξισορρόπηση του τόνου του δέρματος
Προστασία από τη φωτογήρανση
Ενυδάτωση, λάμψη

Το ολιγοπεπτίδιο 34 και το ολιγοπεπτίδιο 51,
παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς
αποτελούν τους πιο ισχυρούς,
σταθερούς και ασφαλείς
αναστολείς τυροσυνάσης
Προλαμβάνουν και
αντιμετωπίζουν τις
καφέ κηλίδες ενώ
ταυτόχρονα ρυθμίζουν
την φυσιολογική
παραγωγή της
μελανίνης ομαλοποιούν
τον τόνο του δέρματος

Τα Aquashine Classic, Aquashine bright, είναι κατάλληλα για χρήση σε
πρόσωπο, χέρια, λαιμό και ντεκολτέ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με ασφάλεια με όλες τις μη επεμβατικές μεθόδους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

TEOXANE
ACADEMY
4η διάσταση στις αισθητικές διαδικασίες του προσώπου
Η Teoxane, ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της αισθητικής ιατρικής και την κατασκευή filler Υαλουρονικού Οξέος, θέτει ως στόχο
να καθιερωθεί ως η πρωτοπόρος εταιρεία, στην εκπαίδευση των ειδικών για την χρήση των filler. Με το νέο concept της, Teoxane
Approach, θέλει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των αισθητικών διαδικασιών.

Δ

ημιούργησε την η «4η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»,
δηλαδή ένα κανόνα με τις τέσσερις βασικές
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αισθητικά αποτελέσματα. Η 4η
διάσταση στις αισθητικές διαδικασίες του προσώπου,
ορίζεται με την πολύ καλή γνώση ανατομίας του προσώπου και των στρωμάτων του (στατικό βαθύ προς
δυναμικό επιφανειακό στρώμα λίπους) και απαιτείται
η αξιολόγηση του ασθενή σε 4D περιβάλλον, ενώ είναι καθοριστική η σωστή επιλογή τεχνικής έγχυσης με
τα κατάλληλα προϊόντα.
Όλα τα εκπαιδευτικά events, μετονομάζονται σε
Teoxane Academy.
Τα παγκοσμίου φήμης TED events, μετονομάζονται σε
Teoxane Academy Congress. Ακολούθως, στην καρδιά
της Teoxane, η Teoxane Academy Geneva, προσφέρει αποδοτική ιατρική εκπαίδευση expert to expert,
σε αναγνωρισμένους Ιατρούς της χώρας μας, αναλύοντας τις 4 διαστάσεις στις αισθητικές διαδικασίες και
προσφέρει πλάνο θεραπείας & αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμβάντων σε μια ημέρα. Περιλαμβάνει εξειδικευμένες τεχνικές έγχυσης, ξενάγηση στα εργαστήρια
που γίνεται η έρευνα & η κατασκευή των υλικών και
εκπαίδευση σχετικά με την ρεολογία & τις ιδιότητες του
Υαλουρονικού οξέος από τους ίδιους τους ερευνητές.
Επιπλέον, το Teoxane Academy Practical*, αποτελεί τη νέα εμπειρία Hand’s on στην Teoxane από τους

παγκοσμίως αναγνωρισμένους εξειδικευμένους εκπαιδευτές & ομιλητές. Οι Teoxane Brand Ambassadors &
Ειδικοί της χώρας μας, μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, παρακολουθώντας στην Teoxane Academy
της Γενεύης την εκπαίδευση hands on με τα προϊόντα
της Teoxane.
*Σε αυτή την εκδήλωση αρχικά θα συμμετάσχουν
20 Έλληνες ειδικοί, με πλήρη κάλυψη
από την DESAMED.
Τα Teoxane Academy Hellas, είναι τα Συνέδρια που
θα οργανώνει στο εξής η Desamed με την συμμετοχή
των καλύτερων ιατρών/συνεργατών της Teoxane & οι
Έλληνες ιατροί, Δερματολόγοι & Πλαστικοί Χειρουργοί, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα
Teoxane show, εκπαιδευτικού χαρακτήρα συνδεδεμένο
με την στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας. Ενώ συνέχεια θα γίνονται τα Teoxane Academy Teolabs, μικρότερα workshops, σε ιατρικούς χώρους.
Λίγα λόγια για την Desamed
Η Desamed ιδρύθηκε στις αρχές του 2017 και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα προϊόντα της TEOXANE
(fillers & cosmeceuticals). Σκοπός της είναι, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας και
η αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της TEOXANE,
στους συνεργάτες δερματολόγους και πλαστικούς χει-
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ρουργούς.
Οι δραστηριότητές της, επεκτείνονται στη διοργάνωση μαθημάτων σε ειδικευόμενους γιατρούς, για την
χρήση των fillers & threads & Hands on εφαρμογές,
σε συνεργασία με όλες τις πανεπιστημιακές δερματολογικές κλινικές των νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη, έχουν γίνει εκπαιδεύσεις στο νοσοκομείο Α.
Συγγρός & στο Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, η Desamed, δημιούργησε μια κλειστή
ομάδα στο facebook, την TEOXANE Teosyal Doctor's
forum, μέλη της οποίας αποτελούν Έλληνες Δερματολόγοι και Πλαστικοί χειρουργοί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, για την άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με
τα προϊόντα TEOSYAL. Τα μέλη, μπορούν να σχολιάζουν ενδιαφέροντα περιστατικά τους, να μεταφέρουν
την εμπειρία τους, να εκθέτουν τις απόψεις τους για τα
συγκεκριμένα προϊόντα αλλά και τυχόν ερωτήσεις και
απορίες. Τέλος, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του forum, για άμεση πληροφόρηση και εκπαίδευση και να κάνουν download
τα διαθέσιμα αρχεία. (φωτό, βίντεο, έντυπα, παρουσιάσεις, μελέτες κλπ).
Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας
με υλικό που μπορεί να αποθηκευθεί στον υπολογιστή
και θα συμπληρώσει τέλεια την παγκόσμια στρατηγική της Teoxane για την ιατρική εκπαίδευση. (Teoxane
Academy Digital)
Η τεχνολογία διασταύρωσης της TEOXANE: Η μέθοδος του “Συντηρούμενου δικτύου”

TEOSYAL®
PURE SENSE
&
TEOSYAL®
RHA

Μη ζωικό HA

TEOSYAL®RHA

Σε
σφραγισμένη,
αποστειρωμένη
& μαλακή θήκη

Το 1ο ανθεκτικό
Υαλουρονικό Οξύ
ειδικά σχεδιασμένο για τις
δυναμικές περιοχές του
προσώπου

Βελτιστοποίηση των παραμέτρων διασταύρωσης

Ήπιες συνθήκες
ανάμιξης
HA με BDDE

4

Ακριβής & ομοιογενής
θερμοκρασία στη θήκη

Το πρόσωπο είναι σε διαρκή κίνηση

1

7

Όχι μόνο στατικό…

… Αλλά «δυναμικό» εκ φύσεως

Η τεχνολογία διασταύρωσης της TEOXANE: Η μέθοδος του “Συντηρούμενου δικτύου”

October 2017

Το Συντηρούμενο δίκτυο
•

Οι εκφράσεις μας μεταδίδουν μεγάλη ποικιλία μηνυμάτων

λίγοι ομοιοπολικοί
δεσμοί BDDE
(άκαμπτοι & σταθεροί)

“To 88% των ασθενών που προχωρούν σε αισθητική διαδικασία επιθυμούν φυσικό αποτέλεσμα”
(Kantar Health, μελέτη ικανοποίησης των ευρωπαίων που διεξήχθη σε 236 ασθενείς με τη συμμετοχή 30 ιατρών)
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Το βασικό σετ fillers της TEOSYAL® που καλύπτει όλες τις ανάγκες σε ευρεία κλίμακα








• Είναι το πιο σημαντικό αίτημα των ασθενών

• Απαιτείται σχεδιασμός & κατασκευή
εξειδικευμένων προϊόντων

 1 filler για όγκο

• Με επίκτητες φυσικές ιδιότητες

 1 Beauty Booster

8

μια σειρά filler με μοναδικές ρεολογικές ιδιότητες
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ελαστικότητα

Αντίσταση

• Κατάλληλα για χρήση σε διαφορετικές περιοχές
του προσώπου και έγχυση σε διαφορετικό
βάθος

 1 αυτόματη συσκευή για εγχύσεις







3

TEOSYAL®
RHA 1

TEOSYAL®RHA fillers



Resilient Hyaluronic Acid (RHA)
Υποστηρίζει τις δυναμικές κινήσεις του προσώπου

Τα TEOSYAL® RHA 1,2,3,4, TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY [I] & TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY [II], TEOSYAL® PURESENSE Kiss & TEOSYAL® PURESENSE Ultra Deep είναι ιατρικά
σκευάσματα, class III και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς υγείας, με πιστοποίηση CE (CE0086). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις οδηγίες
χρήσεως. Το TEOSYAL PEN® είναι μη αποστειρωμένη συσκευή class IIa (CE 0434) που ο σκοπός της είναι η διευκόλυνση του ιατρού στην έγχυση των δερματικών filler.
Κατασκευασμένο από τη JuvaPlus στην Ελβετία. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ιατρό σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεραπεία σας και για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο χρήσης, ζητώντας από τον ιατρό σας να σας δώσει αυτό που υπάρχει στο κουτί ή εναλλακτικά επισκεφτείτε τη
σελίδα www.teosyalpen.com και ενημερωθείτε εκεί.
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ΣΕΛΙΔΑ 66

Αντίσταση

Ελαστικότητα

• Οι κατασκευαστές filler τις αγνοούν εδώ και
χρόνια

 2 Fillers για συγκεκριμένες ενδείξεις

Δυναμικό δίκτυο

TEOSYAL®RHA:

• Είναι σχετικές με τις περισσότερες ενδείξεις του
προσώπου

 4 filler για τις Δυναμικές περιοχές του προσώπου

•

Log scale (106.s-1)



Δυναμικές περιοχές του προσώπου:

Διατηρούνται οι ασταθείς &
κινούμενοι δεσμοί

Διασταύρωση BDDE: χαμηλή
(MoD 2-4%)
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TEOSYAL® TEOSYAL® TEOSYAL®
RHA 2
RHA 3
RHA 4

TEOSYAL®RHA keeps its mechanical properties on a large range of strain or stress constraints (dynamic G') Report Rheological characterizations of hyaluronic acid gels. Rheonova (University of Grenoble, France).

Το πρόσωπο είναι σε διαρκή κίνηση

TEOSYAL® RHA – RESILIENT HYALURONIC ACID

•

•

Dynamic G’ (Pa2)

2
THE EXPERT TOOLBOX

Δεσμοί χαμηλής
ενέργειας
(ασταθείς &
κινούμενοι)

Πολύ μακριές αλυσίδες HA (High
Molecular Weight/Υψηλού
μοριακού βάρους )

Arterial anatomy

Arterial anatomy

TEOSYAL REDENSITY ® 2: Φόρμουλα 3-σε-1 για τη διόρθωση των μαύρων κύκλων
κάτω από τα μάτια

TEOSYAL®RHA
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Μίξη HMWHA 15 mg/mL

Διευρύνετε τις δυνατότητές σας

COCKTAIL 14 ΦΥΣΙΚΩΝ
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

2

1

• Περιοφθαλμική περιοχή

8 Αμινοξέα

• Επιφανειακά διαμερίσματα λίπους

2 μέταλλα

3 αντιοξειδωτικά

• Περιστοματική περιοχή / Bar
code

Βιταμίνη B6

0.3% Λιδοκαΐνη

3
Υποκόγχια περιοχή
• Γεμίζει το κενό κάτω από τα μάτια
• Καθυστερεί τα σημάδια της γήρανσης στο
περίγραμμα των ματιών

• Γραμμές του λαιμού

10
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Arterial anatomy

Δυναμικός όγκος
& αποτέλεσμα
ανόρθωσης

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ
Συνδυασμοί προϊόντων
& νέα πρωτόκολλα

Η τεχνική Sandwich
(RHA 4 & Ultra Deep)
11
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Η Τεχνική Sandwich: Συνδυασμός των filler για ένα φυσικό
αποτέλεσμα αναδόμησης του προσώπου
Επιδερμίδα

TEOXANE SA | For internal use only | Do not distribute

Η Τεχνική Sandwich: Συνδυασμός των filler για ένα φυσικό
αποτέλεσμα αναδόμησης του προσώπου

Επιδερμίδα
Γήρανση:

Γήρανση :

2) Δυναμικός όγκος:

2) Δυναμικός όγκος:

• Περιοχές του προσώπου με μεγάλη
επιφάνεια(παρειές, περίγραμμα,
κρόταφοι…)

Χόριο

• Δυναμικά / Επιφανειακά διαμερίσματα
λίπους (Υποδόρια/ Υπόδερμα)

• Περιοχές του προσώπου με μεγάλη
επιφάνεια(παρειές, περίγραμμα,
κρόταφοι…)

• Ατροφία
λίπους

RHA 4 

• Δυναμικά / Επιφανειακά τμήματα
λίπους (Υποδόρια/ Υπόδερμα)

 TEOSYAL® RHA 4
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Forehead/Glabella

Forehead/Glabella

Χόριο
• Απώλεια
λιπιδίων

RHA 4

 TEOSYAL® RHA 4

1) Αποτέλεσμα ανόρθωσης:

1) Αποτέλεσμα ανόρθωσης:

Μυς

• Στοχευμένες περιοχές του προσώπου
(Ζυγωματικά, πηγούνι…)
• Στατικά εν τω βάθει διαμερίσματα Ultra Deep 
λίπους (πάνω από το περιόστεο)
 TEOSYAL® Ultra Deep

Οστό

Forehead/Glabella

• Οστική
απορρόφηση

• Αναρρόφηση
οστών

Οστό

 TEOSYAL® Ultra Deep
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TEOSYAL®

Ultra Deep: Τεχνικές προδιαγραφές
TEOSYAL® Ultra Deep

Γήρανση του προσώπου: Μακροσκοπικά έναντι Μικροσκοπικών χαρακτηριστικών
… αλλά και πτώση της ποιότητας & της λάμψης του
δέρματος:
(υφή, υγρασία, ελαστικότητα, λάμψη, επιδερμίδα)
*Μέση διάρκεια που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
Τύπος δέρματος του ασθενή, βάθος/ποσότητα ρυτίδων, τύπο έγχυσης & όγκο

Όχι μόνο σχηματισμός πτυχώσεων και
αλλοίωση του περιγράμματος του
προσώπου…

Μυς

• Στοχευμένες περιοχές του προσώπου
(Ζυγωματικά, πηγούνι…)
Ultra Deep
• Στατικά βαθιά τμήματα λίπους (πάνω
από το περιόστεο)

& εμφάνιση μικρο - ρυτίδων

Νεανικό & Υγιές δέρμα

Ξηρό, εύθραυστο δέρμα, με ρυτίδες

 Ανάγκη για ένα πρωτόκολλο που να μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορους βαθμούς
γήρανσης του δέρματος

25

23

Σύνθεση Φόρμουλας

Διασταυρωμένο HA

Διασταυρωμένο HA

Βαθμός Διαμόρφωσης (MoD)
διασταύρωση BDDE
Ρεολογικές Ιδιότητες

Περιοχές εφαρμογής & Ενδείξεις

Βάθος έγχυσης
Εκτιμώμενο θεραπευτικό
πρωτόκολλο / διάρκεια*

Λιδοκαΐνη
Συσκευασία
Βελόνα

13

TEOSYAL®RHA 4

Συγκέντρωση Υαλουρονικού Οξέος
(mg/mL)

10.0%
Πολύ μεγάλη συνοχή
Υψηλό G'
Όγκος σε στοχευμένες
περιοχές
• π.χ. Ζυγωματικά
• π.χ. Πηγούνι

4.0%
Πολύ μεγάλη αντίσταση
καλή έκταση
Όγκος σε δυναμικές περιοχές
με μεγάλη επιφάνεια
• π.χ. Παρειές
• π.χ. Περίγραμμα του
προσώπου

Υποδόρια
(βαθιά τμήματα λίπους πάνω
από το περιόστεο)

Υποδόρια
(επιφανειακά τμήματα λίπους)

9 - 20 μήνες

12 - 22 μήνες

0.3% (PureSense)
ή καθόλου (Classic)
2 x 1.2 mL

2 x 1.2 mL

25G x 1"

19

0.3%
27G x 1/2"

TEOXANE SA | For internal use only | Do not distribute

Tear Trough

22

Tear Trough

Detailed
anatomy
Detailed anatomy

Το πρωτόκολλο “RHA 1 – Redensity 1”
Συνδυάζει τα προϊόντα για Δυναμική ανανέωση & Beauty Boosting

Detailed anatomy

2) Beauty Boosting
• Ανανέωση του δέρματος
• Αναδόμηση, ενυδάτωση & αντιοξειδωτική προστασία
• Άνω χόριο
 TEOSYAL REDENSITY® 1

1) Δυναμική ανανέωση:
• Λειαίνει τις επιφανειακές δυναμικές ρυτίδες

Tear Trough

• Βαθιά ενυδάτωση
• Μέσο χόριο
 TEOSYAL® RHA 1

Ολική ανανέωση του δέρματος

TEOXANE SA |For internal use only | Do not distribute

14

Dr Redka-Swoboda, Anti-age magazine, 2016, 24:62-63

Το πρωτόκολλο
“RHA 1 – REDENSITY 1”
Θεραπεία των γραμμών στο
λαιμό & το ντεκολτέ
• Beauty Boosting
• TEOSYAL REDENSITY® 1
Before
• Μικροπομφοί
• Δυναμική Ανανέωση
• TEOSYAL® RHA 1
• Γραμμική ανάδρομη κατά μήκος των
ρυτίδων

After

Ολική
ανανέωση του δέρματος
After
After

15
TEOXANE SA | For internal use only | Do not distribute
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Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της KITE HELLAS

Ξηροφθαλμία

Όλα ξεκινούν από το Δέρμα
Σ

υνοπτικά μπορούτου προσώπου των βλεφαΒλεφαροεπιπεφυκίτιδα
Βλεφαρίτιδα
Ροδόχρους νόσος
με να περιγράψουμε
ρίδων και των βλεφάρων.
& Ξηροφθαλμία
την ξηροφθαλμία ως μια
κατάσταση στην οποία η
Tea Tree Oil:
προκεράτια δακρυϊκή στιΟ ιδανικός σύμμαχος
βάδα δεν μπορεί να εκΤο Tea Tree Oil αποτελεί
πληρώσει τη φυσιολογιένα διαχρονικό όπλο της
κή της λειτουργία, με αποδερματολογίας με ισχυρή
τέλεσμα την πρόκληση
αντιπαραστική, αντιφλεγφλεγμονής στην οφθαλμονώδη και αντιμικροβιακή
μική επιφάνεια.
δράση, το οποίο μπορεί να
Πάνω από το 85% των ασθενών με φλεγμονώδεις καταστάσεις
Ερεθισμός, αίσθημα
καταστείλει και να περιορίσει
του δέρματος και των βλεφάρων, πάσχουν από οφθαλμικές
καύσου, δακρύρροια, αίτη δραστηριότητα των παραφλεγμονές όπως Βλεφαρίτιδα, δυσλειτουργία
σθημα ξένου σώματος,
σίτων και άλλων μικροβίτων Μειβομιανών Αδένων (MGD) και τηλαγγειεκτασίες
αίσθηση άμμου και φωων (staphylococcus aureus,
στην περιοχή των βλεφάρων.1
τοευαισθησία είναι τα συstaplylococcus epidermidis,
μπτώματα που εκδηλώE.Coli) καταπολεμώντας κάνονται συχνότερα.
θε τύπο φλεγμονής.
H νόσος του ξηρού οφθαλμού είναι μια
Ωστόσο σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να
πολυπαραγοντική νόσος. Σημαντικοί παράείναι τοξικό. Η σειρά Naviblef αναπτύχθηκε
γοντες εμφάνισης της νόσου αποτελούν τα
μετά από τη διεξαγωγή πολλαπλών κλινικών
δερματικά νοσήματα, οι παθήσεις των βλεδοκιμών για την εύρεση των ιδανικών συγκεφάρων, οι ρευματικές ασθένειες, ο διαβήτης,
ντρώσεων Tea Tree Oil, που θα προσφέρουν
οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, η χρήθεραπευτικό αποτέλεσμα χωρίς ανεπιθύμηση φαρμάκων, η έλλειψη βιταμίνης Α και η
τες ενέργειες. Τα Naviblef Wipes διαθέτουν
χρήση φακών επαφής.
διεθνώς κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεDemodex Folliculorum
Οι παθήσεις του δέρματος παίζουν
σιτεχνίας WO/2018/229084.
Πηγή: EYE OF SCIENCE/SCIENCE SOURCE
καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση της
Η 1η επαναστατική ΑντιDemodex θεραπεία
ξηροφθαλμίας.
Το παράσιτο αποτελεί μέρος της φυσιολο- με Tea Tree Oi, Naviblef αποτελείται από:
Naviblef Intensive Care που συστήνεγικής
μικροχλωρίδας του ανθρώπινου δέρΠράγματι τα ποσοστά των ασθενών με ξηται για την εντατική θεραπεία των πρώτων
ροφθαλμία που πάσχουν από ροδόχρου νό- ματος, ωστόσο η παρουσία του σε αυξημέ2 εβδομάδων (3 φορές την ημέρα, πρωί/
σο, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή βλεφα- νους πληθυσμούς μπορεί να προκαλέσει
μεσημέρι/βράδυ).
ρίτιδα είναι εξαιρετικά υψηλά.
πληθώρα διαταραχών.
Naviblef Daily Care για τον καθημερινό
Συνεπώς η υγεία του δέρματος συνδέεται
Οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί με
καθαρισμό του προσώπου, των βλεφάρων
άμεσα με την οφθαλμική υγεία.
τους οποίους δρα το παράσιτο είναι η μηκαι των βλεφαρίδων από την 3η εβδομάδα
χανική απόφραξη των σμηγματογόνων αδέκαι έπειτα (2 φορές την ημέρα πρωί/βράδυ).
Demodex: Ο συνδετικός κρίκος
νων, η διάβρωση του επιθηλίου, η ενεργοΤα μαντηλάκια καθαρισμού προσώπου,
δερματικών και οφθαλμικών
ποίηση της ανοσολογικής απόκρισης.
βλεφαρίδων και βλεφάρων με Terpinenπαθήσεων
Απαραίτητος κρίνεται ως εκ τούτου ο πε4-ol Naviblef Wipes που συστήνονται
Σύμφωνα με πληθώρα επιστημονικών με- ριορισμός του πληθυσμού του Demodex
1-2 φορές την ημέρα, συνδυαστικά με τον
λετών η υγεία του δέρματος εξαρτάται με- και η διατήρηση του σε μη παθολογικές συαφρό καθαρισμού Naviblef Daily Care.
ταξύ άλλων και από τη δραστηριότητα του γκεντρώσεις.
εκτοπαράσιτου Demodex.
Για τον περιορισμό του demodex αλλά Τα μαντηλάκια καθαρισμού Naviblef Wipes
Το άκαρι demodex φαίνεται να εμπλέκε- και άλλων παθογόνων μικροβίων, καθώς περιέχουν το δραστικό τερπενοειδές Terpinenται σε πολλά δερματικά και οφθαλμολογι- και για τη διατήρηση της υγείας του δέρμα- 4-ol, που αποτελεί το πιο δραστικό συστατικά νοσήματα όπως ροδόχρους νόσος, βλε- τος αλλά και των ματιών, είναι απαραίτη- κό του Tea Tree Oil.
φαρίτιδα, χαλάζιο, σμηγματορροϊκή δερμα- τη η καθημερινή υγιεινή, η οποία θα πρέ- 1
Eloy Viso, Alejandro Clemente Millàn, Marίa Teresa Rodrίguez-Ares European
τίτιδα κ.α.
πει να περιλαμβάνει καθημερινό καθαρισμό Ophthalmic Review, 2014;8(1):13–6
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Ζεστό για βαθύ καθαρισμό σε περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας, βλεφαροεπιπεφυκίτιδας, απόφραξης των δακρυϊκών οδών, χαλάζιο, κριθαράκι. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε χλιαρό νερό για 3 έως 5 λεπτά. Αφαιρέστε το μαντηλάκι κρατώντας το τυλιγμένο
και κάντε απαλές μαλάξεις στα βλέφαρα και
τις βλεφαρίδες.
Κρύο για αποσυμφορητική δράση σε περιπτώσεις πυόρροιας ή φλεγμονής των βλεφάρων. Τοποθετήστε την κλειστή συσκευασία
στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Αφαιρέστε το μαντηλάκι και εφαρμόστε στην περιοχή ενδιαφέροντος για μερικά λεπτά.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επαναπροσδιοριστεί η θεραπευτική προσέγγιση χρόνιων παθήσεων όπως της ξηροφθαλμίας της
βλεφαρίτιδας και της ροδόχρου νόσου.
Οι παθήσεις αυτές περιγράφονται ως φλεγμονώδεις καταστάσεις, οι οποίες χρήζουν
άμεσης και μακροχρόνιας αντιφλεγμονώδους αγωγής.
Συμβάλλοντας ουσιαστικά στον
περιορισμό της άσκοπης χορήγησης αντιβιοτικών για μεγάλα χρονικά διαστήματα,η σειρά Naviblef
προσφέρει τη δυνατότητα αντιμετώπισης χρόνιων φλεγμονών του
δέρματος και των οφθαλμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΛΕΦΑΡΩΝ,
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
Μόνο για εξωτερική χρήση.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Terpinen-4-ol, Sodium Hyaluronate,
D-Panthenol, Aloe Vera and purified Water.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα ακάρεα Demodex (Demodex folliculorum και Demodex brevis) είναι τα εκτοπαράσιτα που προσβάλλουν πιο συχνά την
τριχοσμηγματογόνο μονάδα του δέρματος. Η ανεξέλεγκτη δερματική μόλυνση από
Demodex (δεμοδήκωση) εμπλέκεται σε πολλές νόσους του δέρματος, όπως στη ροδόχρου ακμή με βλατιδοφλυκατινώδεις δερματικές βλάβες και περιθυλακική φλεγμονώδη διήθηση. Συχνά,η δεμοδήκωση στο
πρόσωπο μπορεί να εξαπλωθεί και να αναπτυχθεί στα βλέφαρα και τις βλεφαρίδες.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τα NAVIBLEF® WIPES συστήνονται για την
απομάκρυνση των οφθαλμικών εκκρίσεων
και των υπολειμμάτων των βλεφαρίδων και
των βλεφάρων,που προκαλούνται από αλλεργικές και φλεγμονώδεις αντιδράσεις και
συνδέονται με Demodex, Βλεφαρίτιδα, Βλεφαροεπιπεφυκίτιδα, Δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων (MGD), Ροδόχρου νόσο,
καύσο, φαγούρα, ερεθισμό, ερυθρότητα,
οίδημα και άλλες νόσους του περιθωρίου
των βλεφάρων του προσώπου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Σε περιπτώσεις
έντονων εκκρίσεων και υπολειμμάτων συστήνεται η καθημερινή χρήση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί με 20 αποστειρωμένα μαντηλάκια REF W20NW222

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ (1 λεπτό).
• Πλύνετε, ξεβγάλτε και στεγνώστε χέρια και
πρόσωπο.
• Ανοίξτε το σακουλάκι, βγάλτε και ξεδιπλώστε το μαντηλάκι.
• Κλείστε καλά τα μάτια σας και καθαρίστε τα
βλέφαρα κάνοντας απαλές κινήσεις από τη
μία άκρη στην άλλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα ή πιέστε ελαφρά το μαντηλάκι στη
περιοχή που έχει προσβληθεί.Το διάλυμα
βοηθά στην καταστολή της ανάπτυξης των
παθογόνων και δεν προορίζεται για τρίψιμο. Η τριβή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στον ασθενή.
• Κρατήστε τα μάτια κλειστά για 1 λεπτό για
να αφήσετε την περιοχή να στεγνώσει.
• Μην ξεπλύνετε αμέσως μετά το στέγνωμα.
Αφήστε το να δράσει. Για ιδανικά αποτελέσματα περιμένετε 5 έως 10 λεπτά πριν ξεπλύνετε με νερό.
• Μόλις καθαρίσετε το ένα βλέφαρο, χρησιμοποιείστε την άλλη πλευρά από το μαντηλάκι για να επαναλάβετε τη διαδικασία
στο άλλο βλέφαρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1 μαντηλάκι και για τα δύο βλέφαρα, εκτός αν ο οφθαλμίατρος, σας συμβουλεύσει διαφορετικά.
• Πετάξτε το μαντηλάκι μετά τη χρήση.
Συνιστώμενη χρήση NAVIBLEF ® WIPES ανάλογα με
τη σοβαρότητα της μόλυνσης
Συμπτώματα

Συχνότητα

Διάρκεια

Ήπια-Μέτρια

1 - 2 φορές τη μέρα 6 - 10 εβδομάδες

Μέτρια-Σοβαρά 2 - 3 φορές τη μέρα 10 - 12 εβδομάδες

Πως να χρησιμοποιήσετε τα NAVIBLEF ® WIPES
Σε θερμοκρασία δωματίου για τον καθημερινό καθαρισμό του προσώπου, των βλεφαρίδων και των βλεφάρων.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν και μετά τη χρήση.
• Αφαιρέστε τους φακούς επαφής πριν την
εφαρμογή.
• Κρατήστε τα μάτια σας κλειστά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
• Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή στο
πρόσωπο, τα βλέφαρα και τις βλεφαρίδες.
• Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδιά κάτω των
3 ετών.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από
τα συστατικά.
• Κάποιοι ασθενείς μπορεί να αισθανθούν
ένα ελαφρύ τσούξιμο, αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σε λίγα λεπτά,
εάν επιμείνει ξεπλύνετε με νερό ή αλατούχο διάλυμα.
• Σε περίπτωση ερεθισμού, σταματήστε αμέσως τη χρήση, ξεπλύνετε τα μάτια σας και
επικοινωνήστε με τον οφθαλμίατρο σας,
εάν ο ερεθισμός συνεχίζεται.
• Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
• Μ ην ξαναχρησιμοποιείτε το μαντηλάκι(κίνδυνος μόλυνσης και απώλειας αποτελεσματικότητας).
• Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να
τοποθετούνται στα οικιακά απορρίμματα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μην εφαρμόζετε
απευθείας στα μάτια.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
• Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό μέρος μεταξύ 5 και 25°C.
Τα μαντηλάκια μπορεί να έχουν χρωματικές διαφορές, αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος.
Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Λ.Ιωνίας 166, 11144 Αθήνα, Τηλ: 210 2014306,
info@kite.gr / www.kite.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ

MELANO

OUT PACK
To σύστημα MelanoOut είναι
ένα ολοκληρωμένο πακέτο θεραπείας,
που έχει σχεδιαστεί για να εξασθενεί
και να εξαλείφει τις κηλίδες
μελανικής προέλευσης που βρίσκονται
σε επιδερμικό επίπεδο,
παρέχοντας υψηλή ισχύς αποκατάστασης.

Ε

νεργοποιεί τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τον χρωματισμό
του δέρματος μειώνοντας παράλληλα την υπερμελάγχρωση.
Πολύ αποτελεσματικό στην εξάλειψη ή μείωση των κηλίδων,
καθιστά τoν ομοιογενή, ομοιόμορφο χρωματισμό της επιδερμίδας.
Το σύστημα βασίζεται στην αναστολή της τυροσινάσης, ενός βασικού ενζύμου στη διαδικασία σχηματισμού μελανίνης. Πολλές από τις ουσίες που υπάρχουν στον τύπο του MelanoOut ενεργοποιούνται με αποκλεισμό αυτού του ενζύμου ή ακόμα και με αναστροφή της μεταβολικής διαδικασίας της αλυσίδας μετασχηματισμού. Η
κύρια δράση είναι η εξάλειψη των επιφανειών μελανίνης στο πρόσωπο ( μέλασμα / χλόασμα).
Τα κύρια συστατικά του MelanoOut System Pack έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση παθήσεων του δέρματος μελανικής προέλευσης.
Το κοζικό οξύ μειώνει τον υπερχρωματισμό των μελατονικών
τραυματισμών καθώς και τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, προωθώντας τον αποχρωματισμό τους και λειτουργώντας ως
λευκαντικός παράγοντας.
Το αζελαϊκό οξύ εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα, μειώνοντας την
επιδερμική μελανογένεση και αντικαθιστώντας τα μελανοκύτταρα
με κανονικά κύτταρα.
Η αρμπουτίνη είναι μία λευκαντική ουσία η οποία αποτρέπει τον
σχηματισμό μελανίνης και λεκέδων αναστέλλοντας την τυροσινάση.
Η αρμπουτίνη βρίσκεται στο σιτάρι και στην φλούδα του αχλαδιού.
Το φυτικό οξύ είναι ανασταλτικός παράγοντας για την τυροσινάση, μπλοκάροντας την είσοδο σιδήρου και χαλκού που είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό ,μελανίνης.
Το ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη C) λειτουργεί θεραπευτικά στο δέρμα βοηθώντας στην αποκατάσταση του κολλαγόνου. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Το έλαιο από τον πυρήνα του βερίκοκου μαλακώνει το δέρμα
καθώς εισχωρεί εύκολα ενυδατώνοντας, θρέφοντας και αναγεννώντας την επιδερμίδα.

Τέλος το συστατικό parsol MCX είναι μία αντηλιακή ουσία με μέγιστη απορρόφηση ακτινών UVB, συμβατό με τα περισσότερα καλλυντικά συστατικά.

Η συσκευασία
του MelanoOut System Pack περιέχει:
• Vial of Degreasing Solution. Xρησιμοποιείται για την αφαίρεση του
λίπους από το δέρμα καθώς και για να ανοίξει τον δερματικό φραγμό έτσι ώστε να επιτρέψει στην κρέμα να εισχωρήσει στο δέρμα.
• Vial of Salicylic Acid. Ένα προθεραπευτικό σκεύασμα (βήτα υδροξύ κερατολυτικό), το οποίο δίνει έμφαση στην επιδερμίδα ανανεώνοντας το δέρμα. Βελτιώνει την όψη του ακμιακού δέρματος, καθαρίζει τα μαύρα στίγματα, αναγεννά και φωτίζει την γερασμένη επιδερμίδα.
• MelanoOut Mask. Μία μάσκα ειδικά διαμορφωμένη για να εξασθενεί και να εξαλείφει τις κηλίδες μελανικής προέλευσης που εντοπίζονται σε επιδερμικό επίπεδο.
• MelanoOut Cream 30ml. Ένα καλλυντικό το οποίο εξασφαλίζει
τον ομοιόμορφο χρωματισμό της επιδερμίδας, μειώνοντας τις κηλίδες μελανικής προέλευσης.
• HYDRAFACE. Βοηθάει στην αποκατάσταση των επιπέδων ενυδάτωσης, προσφέροντας ελαστικότητα, σύσφιξη και απαλότητα
στο δέρμα. Με ενυδατικές ιδιότητες κατά των ελεύθερων ριζών,
ανακουφίζει την το δέρμα από την όποια αφυδάτωση μπορεί να
προκαλέσει η κρέμα MelanoOut.
Πολλοί ασθενείς είδαν ορατή διαφορά στο δέρμα τους μετά από μόλις μία εβδομάδα χρήσης MelanoOut System. Η μείωση των
κηλίδων είναι εμφανής και το δέρμα είναι ορατά λαμπερό και αID
νανεωμένο.
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fillers
Η γήρανση του δέρματος είναι μία εξελικτική διαδικασία
η οποία μπορεί να ανιχνευθεί πίσω σε μία πληθώρα
αλλαγών, οι οποίες συμβαίνουν αργά, πρώτα σε κυτταρικό
επίπεδο και σταδιακά στον εξωτερικό ιστό. Αυτό έχει
ως συνέπεια, την εμφάνιση ρυτίδων, σε διαφορετικές
περιοχές του προσώπου, την απώλεια όγκου στους
λιπώδεις ιστούς και συχνά ριζικές αλλαγές στην έκφραση.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να καταπολεμηθούν σταδιακά,
φυσικά και με διάρκεια χάρη στο Σύστημα Ενεργοποίησης
Υαλουρονικού Οξέος Hyamira®.

Ένα ιξώδες ελαστικό υλικό,
το οποίο εγγυάται το μέγιστο
αποτέλεσμα από άποψη
φυσικότητας, χάρη στις
ρεολογικές του ιδιότητες,
διατηρώντας τον όγκο του
προσώπου στα σωστά επίπεδα,
τόσο στατικά όσο και δυναμικά.
Χάρη στα συστατικά της
φόρμουλάς του, το Hyamira®
απορροφάται από τους ιστούς
με κατανομή κίνησης η οποία
εξαρτάται έντονα από το βάθος
διείσδυσης του. Το αποτέλεσμα
είναι μία εγγυημένα φυσική
όψη και βελτιωμένη εμφάνιση
των ιστών του προσώπου.
Κλινική μελέτη που διεξήχθη και
δημοσιεύτηκε στο Sci forchen
Journal of Clinical and Cosmetic
Dermatology, για τα crosslinked Υαλουρονικά
Hyamira® SOFT 15mg/ml
Hyamira® BASIC 20mg/ml
Hyamira® FORTE 25mg/ml,

αξιολογώντας, την ασφάλεια,
την αποτελεσματικότητα
αλλά και την ικανοποίηση
των ασθενών, έδειξε ένα
πολύ ασφαλές προφίλ των
παραπάνω προϊόντων, αλλά
και μία διαφορετική διάρκεια
των αποτελεσμάτων τους, όχι
μόνο λόγω της περιεκτικότητας
Υαλουρονικού Οξέος ανά
ml αλλά και λόγω της θέσης
έγχυσης του υλικού, βαθιάς
έναντι επιφανειακής. Η μελέτη
επιβεβαιώνει ότι ένα Filler με
μεγαλύτερη περιεκτικότητα
σε Υαλουρονικό Οξύ ανά
ml, μπορεί να εγχυθεί με
ασφάλεια, βαθιά στο περιόστεο,
δίνοντας μεγαλύτερης
διάρκειας αποτελέσματα,
αναδιαμορφώνοντας περιοχές
όπως, τα ζυγωματικά,
τη μύτη και το πηγούνι.
Από την άλλη πλευρά η
έγχυση Filler με μικρότερη
περιεκτικότητα Υαλουρονικού
Οξέος θα πρέπει να γίνεται
πιο επιφανειακά, δίνοντας
αποτελέσματα μικρότερης
διάρκειας, παραμένοντας όμως
ουσιώδη θεραπεία κατά των
επιφανειακών ρυτίδων όπως,
της ρινοχειλικής αύλακας, του
μεσόφρυου καθώς και των
ρυτίδων γύρω από τα χείλη.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε
ότι ο γιατρός θα πρέπει πάντα
να έχει σαν προτεραιότητα την
ασφάλεια του ασθενή και να
καθοδηγείται από μία αισθητική
προσέγγιση με σεβασμό στις
αναλογίες.
Τα προϊόντα Hyamira® είναι μη
ζωικής προέλευσης και απόλυτα
ασφαλή στη χρήση τους καθώς
μιμούνται το Υαλουρονικό
Οξύ που υπάρχει ήδη μέσα
στο δέρμα. Έτσι οι ασθενείς
λαμβάνουν φυσικά τα βέλτιστα
αποτελέσματα.

biorevitalizers
Τα hyamira®Biorevitalizer είναι μία σειρά γραμμικών υαλουρονικών οξέων,
τα οποία προσελκύουν υψηλά επίπεδα νερού στο σημείο της έγχυσης. Είναι μία
ενέσιμη μη διασταυρωμένη διαφανής γέλη, η οποία ενυδατώνει βαθιά το δέρμα,
αλληλεπιδρώντας με το κολλαγόνο και την ελαστίνη, εξασφαλίζοντας επαρκή
υποστήριξη στην δομή του δέρματος, συγκρατώντας το νερό και ενισχύοντας
την τονικότητα και ελαστικότητα του, δίνοντας λάμψη σε πρόσωπο, λαιμό,
ντεκολτέ και χέρια. Επιπλέον προωθεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για θεραπείες οι οποίες έρχονται να υπηρετήσουν
το κομμάτι της πρόληψης αλλά και της καταπολέμησης των ρυτίδων,
εμποδίζοντας τη φθίνουσα πορεία της αντιγηραντικής ασπίδας του δέρματος.

Είναι ιδανικές και για τις νεότερες ηλικίες,
σαν πρώτη θεραπεία που μπορεί να κάνει
κανείς για την πρόληψη και την αντιγήρανση.
Έχουν όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα και
σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Τα Biorevitalizers της Ηyamira®
είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικές
συγκεντρώσεις υαλουρονικού οξέως:
• Το 1,6%/1 και 2ml ενδείκνυται για
έγχυση στο επιφανειακό και μέσο δέρμα,
συνιστάται για την αποκατάσταση της
ενυδάτωσης, βελτιώνει την ξηρότητα και
την αδιαφάνεια της επιδερμίδας.
Είναι κατάλληλο για χρήση σε πρόσωπο,
λαιμό, ντεκολτέ, χέρια, διάφορα μέρη
του σώματος, σαν θεραπεία πρόληψης,
επανόρθωσης και συντήρησης.

• Το 2,0% /1 και 2ml ενδείκνυται για έγχυση
στο μέσο δέρμα και χόριο, συνιστάται
για την αποκατάσταση της ενυδάτωσης
σε δερματικό επίπεδο, βελτιώνοντας την
ελαστικότητα της επιδερμίδας, παρέχει ένα
αποτέλεσμα το οποίο διαρκεί μειώνοντας
τις λεπτές ρυτίδες.
Είναι κατάλληλο για χρήση σε σημεία όπου η
επιδερμίδα είναι πιο σκληρή επιτυγχάνοντας
αποτέλεσμα πλήρωσης σε θεραπείες
αποκατάστασης.

Τα αποτελέσματα ενυδάτωσης και
ελαστικότητας 18 ασθενών οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε θεραπείες Βιοανάπλασης
με τα πρωτόκολλα της hyamira®: 1
εφαρμογή κάθε 15 μέρες για 3 με 4 φορές
ακολουθούμενες από μηνιαίες εφαρμογές.
Ο έλεγχος, συνεχίστηκε για 90 μέρες μετά
την τελευταία εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας τα
παραπάνω θετικά αποτελέσματα.
MsC: παράγοντας μέτρησης ενυδάτωσης
Mpa: αίσθηση πίεσης που ασκείται σε ένα
σημείο.

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κρέμες πρόληψης και καταπολέμησης
δερματικών παθήσεων, αντηλιακές
και ενυδατικές κρέμες καταπραϋντικές
και επουλωτικές.
• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Υαλουρονικό αποκατάστασης χόνδρων,
έμπλασμα για μυοσκελετικά προβλήματα.
• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ
• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
• ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Με τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος
HYAMIRA® σε προγεμισμένες σύριγγες.

Αξίζει να σημειωθεί πως δημιουργός των hyamira® είναι η Apharm, γνωστή σε πολλούς
τομείς της Ιατρικής. Η Αpharm είναι μια δυναμική φαρμακευτική εταιρία με κύριο αντικείμενο
την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και την κατοχύρωση καινοτόμων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν άδεια εντός & εκτός Ε.Ε.
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Titanium
Hair Removal, Reinvented
Το νέο Soprano Titanium αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογικά
νέα γενιά λέιζερ αποτρίχωσης! Συνδυάζει: α) την 3D τεχνολογία της
προηγούμενης γενιάς Soprano ICE Platinum (ταυτόχρονα τρία διαφορετικά μήκη
κύματος σε μία μόνο κεφαλή), β) τη νέα κεφαλή 4cm2, γ) δύο υποδοχές
κεφαλών θεραπείας, δ) νέο εξελιγμένο σύστημα ψύξης, ε) ακόμη πιο
ευχάριστη εμπειρία για τον ασθενή και τον χειριστή και ζ) νέο cloud-based
έξυπνο σύστημα διαχείρισης του συστήματος.

Nέο Μεγάλο Spot Size 4 cm2
40% πιο γρήγορα!

Νέα κεφαλή Quattro 3D, με εξαιρετικά
μεγάλο spot size 4 cm2 για ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα και εφαρμογή θεραπείας σε
περιοχή 600cm2 μόνο σε 80 δευτερόλεπτα
(άρα μία πλάτη σε 4 λεπτά).
H θεραπεία πραγματοποιείται αρκετά γρήγορα
και ανώδυνα, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο
θεραπείας εξασφαλίζοντας παράλληλα την
απόλυτη ευχάριστη εμπειρία του ασθενούς.

Δύο Υποδοχές Κεφαλών
Περισσότερη ευελιξία

Το Soprano Titanium είναι το πρώτο
σύστημα της οικογένειας Soprano με
2 υποδοχές κεφαλών, παρέχοντας τη
δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών κεφαλών
θεραπείας. Το πλεονέκτημα αυτό παρέχει
στο Soprano Titanium μεγαλύτερη ευελιξία,
μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για

την εναλλαγή των κεφαλών θεραπείας σε
συστήματα με μόνο 1 υποδοχή.

ICE Plus

Συνεχόμενη Ψύξη
Η εξελιγμένη τεχνολογία ICE Plus ψύχει
συνεχόμενα το δέρμα και διευκολύνει τον
έλεγχο της θερμοκρασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της θεραπείας. Το νέο ICE PlusTM
cold sapphire tip μειώνει τον κίνδυνο
επιδερμικών βλαβών, ενώ παράλληλα
διατηρεί τη θερμοκρασία μέσα στο δέρμα
όπου βρίσκονται οι θύλακες των τριχών.

Οθόνη 15’ με λειτουργικό Android
Φιλικό και Λειτουργικό

Νέα οθόνη μεγαλύτερου μεγέθους 15’ με
λειτουργικό Android, με προκαθορισμένες
παραμέτρους για καλύτερη και πιο φιλική
εμπειρία χρήσης του συστήματος από τους
χειριστές.
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To Smart Clinic είναι ένα πρωτοποριακό
cloud-based επαγγελματικό εργαλείο
ανάπτυξης, το οποίο προσφέρει συνεχόμενη
πρόσβαση σε live δεδομένα μέσω εφαρμογής
και μιας online πλατφόρμας διαχείρισης.
Προσφέρει καλύτερη διαδικασία διαχείρισης,
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απλά και απρόσκοπτα, πραγματική real time
εικόνα της κατάστασης της πλατφόρμας,
των κεφαλών και της παραγωγικότητας,
δίνοντας σας τη δυνατότητα πρόσβασης στα
δεδομένα και μετατροπής αυτών, κερδίζοντας
σας περισσότερο χρόνο. Προσφέρει επίσης,
βελτιστοποίηση και τυποποίηση των
θεραπειών και λήψη αποφάσεων σύμφωνα
με πραγματικά δεδομένα και στατιστικά και όχι
αυθαίρετα. Mέσω ειδοποιήσεων ενημερώνει
επίσης, για παρουσιάσεις νέων προϊόντων,
εκδηλώσεων και πολλά άλλα, συμβάλλοντας
έτσι στις τακτικές marketing που επιθυμείτε
να ακολουθήσετε.

Το Soprano Titanium προσφέρει
το συνεργικό όφελος των τριών πιο
αποτελεσματικών μηκών κύματος για την
αποτρίχωση ως εξής:
•Τ
 εχνολογία Alex: Το μήκος κύματος
στα 755nm παρέχει τη μέγιστη δυνατή
απορρόφηση ενέργειας, κάνοντάς το
ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος τύπου
και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο
λεπτές και ανοιχτόχρωμες.
•Τ
 εχνολογία Speed™: Τα 810nm είναι το
κλασικό μήκος κύματος για να προσφέρει
μεγαλύτερη διείσδυση στην τρίχα, υψηλή
μέση ενέργεια, υψηλό βαθμό επανάληψης

TRIO – Three In
One (Alex 755nm,
Diode 810nm,
Nd:YAG 1064nm)

DIODE LASER
ALEX 755nm

Dual Mode – SHRTM & HR Modes

παλμών και μεγάλο spot size (2 εκ.) για
ταχύτητα στη θεραπεία.
• Τεχνολογία YAG: Το μήκος κύματος
στα 1064nm παρέχει την πιο εν τω
βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας,
καθιστώντας την την πλέον κατάλληλη
λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους
δέρματος.
Ως εκ τούτου με το νέο σύστημα Soprano
Titanium η ενέργεια στοχεύει και επιφανειακά
και εις βάθος, ο πόνος είναι ακόμη λιγότερος
και η θεραπεία καθίσταται αποτελεσματική
σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας.

COMPACT
810nm

DIODE LASER
YAG 1064nm

Πριν

Επιπλέον, το Soprano Titanium διαθέτει
δύο μεθόδους αποτρίχωσης, την εν κινήσει
(In-Motion™) SHR τεχνολογία και τη
συμβατική μέθοδο αποτρίχωσης διοδικού
laser με παλμό-παλμό, για να προσαρμόζεται
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

FACIAL TIP

& μετά

Πριν τη θεραπεία

To Soprano Titanium με την αποκλειστική τεχνολογία 3D, συνδυάζει το
επίπεδο απορρόφησης και διείσδυσης τριών διαφορετικών μήκων κύματος
με την καλυπτικότητα, την άνεση στη θεραπεία και το χαμηλό κόστος
συντήρησης ενός διοδικού λέιζερ, το Soprano ICE Titanium επιτυγχάνει την
πλέον σύγχρονη, ασφαλή και πλήρη θεραπεία αποτρίχωσης.
H νέα κεφαλή Quattro αποτελεί για κάθε κέντρο
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Με 4 cm2 spot size,
συνέργεια των τριών διαφορετικών μήκων κύματος
και τη καλυπτικότητα, μειώνει σημαντικά το χρόνο
θεραπείας προσφέροντας άνετη και ασφαλής
θεραπεία. Με την Quattro, η αποτρίχωση είναι
γρήγορη, αποτελεσματικά και άνετη.
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3D
Technology

CLINICALLY
PROVEN

6 Εβδομάδες μετά την 6η θεραπεία

ID

DIODE LASER PLATFORM
Effective+profitable+versatile
808

DIODE

L ASER

HAIR

755

REMOVAL

Η Αποτρίχωση αποκτά άλλη
διάσταση με το Νέας Γενιάς
Διοδικό Laser της Eneka

Προηγμένη πλατφόρμα
αποτρίχωσης με επιλογές
διαφορετικών μηκών
κύματος: 808nm & 755nm
για μεγάλο εύρος
επιλογών, ακρίβεια,
ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα
στις θεραπείες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συνδυάζει μήκη κύματος σε 808nm & 755nm προκειμένου να εγγυηθεί τα μέγιστα αποτελέσματα ακόμα και σε τριχοφυΐα που επιμένει.
Με δύο επιλογές λειτουργίας, προσφέροντας είτε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε την
επιλογή DHR με υψηλές δόσεις ενέργειας και εξαιρετικά σύντομους παλμούς είτε την επιλογή FDHR με χαμηλές δόσεις ενέργειας στη μέγιστη ταχύτητα 10Ηz, προσαρμόζοντας με
τον τρόπο αυτό τις θεραπείες ανά περίπτωση πελάτη.
Η πολυχρηστικότητα της 808nm laser κεφαλής προσαρμόζεται άριστα και ταιριάζει σε
όλους τους τύπους δέρματος, ανεξάρτητα από την απόχρωση ή την πυκνότητα της τρίχας.
Η υψηλή τάση έως 5.000 watts, των δυο επιλογών DHR & FDHR και τα νέα μεγέθη παλμού, βελτιώνουν τα αποτελέσματα προσφέροντας μία εξατομικευμένη λύση που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε υπό θεραπεία ζώνης.

ΣΕΛΙΔΑ 78

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εξασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας θεραπεία, σε κάθε τύπο
δέρματος και τρίχας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες σε μαυρισμένες επιδερμίδες!
• Ασφαλής και ανώδυνη αποτρίχωση με το ισχυρό σύστημα ψύξης CONTACT COOLING
SAPPHIRE TIP SYSTEM που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εγκαύματος
• Απαιτείται λιγότερος χρόνος στις θεραπείες λόγω της ταχύτητας έως 10Ηz με τις κεφαλές θεραπείας 808nm και 755nm και spot size έως 34 x14 mm
• Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας
• Άνεση στη χρήση με τις εργονομικές, ελαφριές κεφαλές
• Μηδενικό κόστος συντήρησης αφού δεν έχει αναλώσιμα
• Κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ισπανία
808

POWER

2000W

4000W

5000W
755

POWER

WORK MODES

ENERGY / PULSE DURATION
SPOT L 10 x 9 mm

SPOT XL 20 x 9 mm

SPOT 2 XL 34 x 14 mm

DHR

50 J/cm2 - 23ms

-

-

FDHR

12 J/cm2 - 6ms

-

-

DHR

-

40 J/cm2 - 18ms

-

FDHR

-

10 J/cm2 - 5ms

-

DHR

-

-

25 J/cm2 - 26ms

FDHR

-

-

7 J/cm2 - 8ms

WORK MODES

ENERGY / PULSE DURATION
SPOT L 10 x 9 mm

2000W

DHR

30 J/cm2 - 20ms

FDHR

10 J/cm2 - 6ms

SPOT

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 152 33 Aθήνα, Τ. 210 6777540, F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στο ΣΤΟΜΑ
ΝΟΣΩΝ που ΑΠΕΙΛΟΥΝ τη ΖΩΗ
Διάγνωση - Θεραπεία

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Σάββατο, 13 Απριλίου 2019 | 09:45-15:00
09:45 - 10:00
   

Προσφωνήσεις

Λάσκαρης Γ.     : Πρόεδρος Ελλην. Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

Συντονιστής Επιστημονικού Προγράμματος
   

   : Καθ. Ιατρικής, τέως Πρύτανης Παν. Αθηνών

Κίττας X.

ΜΕΡΟΣ Ι

10:00 - 12:30

ΠΡΟΕΔΡΟΙ : Ρηγόπουλος Δ. – Πουλόπουλος Α.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Ειδικός Ομιλητής Kλέτσας Δ.

: Κυτταρική Γήρανση:
Βασική παράμετρος στην καρκινογένεση του στόματος
: Λοιμώξεις: Βακτηριακές - Ιογενείς - Μυκητιάσεις
: Δερματοβλεννογόνια Νοσήματα
: Αυτοάνοσα Νοσήματα
: Νοσήματα Αίματος

Σκουτέλης Αθ.
Σταυρόπουλος Π.
Μαυραγάνη Κλ.
Μπουζάνη Μ.
Συζήτηση

12:30 - 13:00

Διάλειμμα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

13:00 - 15:00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ : Παπαδογεωργάκης Ν. – Νικητάκης Ν.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Στουφή Ε.
Λάσκαρης Γ.
Περισανίδης Χρ.

: Προκαρκινικές Βλάβες Στόματος:
Λευκοπλακία-Eρυθροπλακία
: Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα
: Αδενοκαρκινώματα μικρών σιαλογόνων αδένων

Σαχανάς Σ.

: Μη Hodgkin Λεμφώματα και
Ιστιοκύτωση Langerhans

Γεωργακοπούλου Ε .

: Σαρκώματα - Κακόηθες Μελάνωμα

Συζήτηση

Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ο Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Ε Ι ΤΑ Ι

www.gaom.gr

|

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΣΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στοματολόγος, Iατρός - Οδοντίατρος

Καθηγητής Γναθοπροσωπικής Οδοντιατρικής Σχολής, Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

KΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΧΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δ/ντής Ερευνών Υπεύθυνος Εργαστηρίου Κυτταρικών Συστημάτων και
Βιοδραστικών Μορίων & του Εκτροφείου Πειραματοζώων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Αιματολόγος, Συνεργάτης Ιατρικού Αθηνών

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΛΕΙΩ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

Ρευματολόγος, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Αιματολόγος Νοσ. Ευαγγελισμός

ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΑΝΑ
Στοματολόγος. Επισκέπτις Λέκτωρ Παν. Harvard

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Καθηγητής Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καθηγητής Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
Καθηγητής Γναθοχειρουργικής Παν. Αθηνών

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής Δερματολογίας Παν. Αθηνών. Δ/ντής Νοσ. “Α. Συγγρός”

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη το Συνέδριο Teoxane Academy Hellas για την Ελλάδα

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Capsis, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο “Teoxane Academy Hellas”,
όπου παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία οι πρωτοποριακές τεχνικές και
θεραπείες προσώπου με Υαλουρονικό Οξύ νέας γενιάς σε πλαστικούς χειρουργούς και δερματολόγους κυρίως από την βόρεια Ελλάδα, αλλά και
από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, από τον Βρετανό επιστημονικό συνεργάτη της TEOXANE, Dr. Benji Dhillon, Πλαστικό Χειρουργό, την Ελληνίδα
Πλαστικό Χειρουργό Dr. Αθηνά Γιαννοπούλου, & και τον Έλληνα Πλαστικό
Χειρουργό Dr. Αθανάσιο Χριστόπουλο.
Τα καινοτόμα και πρωτοποριακά υαλουρονικά της διάσημης ελβετικής εταιρίας Teoxane που απέσπασαν, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, την διάκριση Best Dermal filler της χρονιάς, απολαμβάνουν της προτίμησης τόσο των

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνσταντίνος Δελής, Managing Director Teoxane Greece,
Dr. Αθανάσιος Χριστόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός,
Dr. Αθηνά Γιαννοπούλου, Πλαστικός Χειρουργός, Dr. Benji Dhillon, Πλαστικός Χειρουργός,
Σωτήρης Σάκουλης, Managing Director Teoxane Greece

ιατρών όσο και εκατομμυρίων γυναικών και αντρών ανά τον κόσμο. Με τα
υαλουρονικά νέας γενιάς επιτελείται ανώδυνο mini lifting με εμφανές αποτέλεσμα και ο ασθενής αμέσως μετά την εφαρμογή είναι σε θέση να ακολουθήσει κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς κανένα πρόβλημα.
Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν και τα δερμοκαλλυντικά Teoxane, με βασικό συστατικό το υαλουρονικό με άρτια αποτελέσματα για την αφυδάτωση του δέρματος και την αντιγήρανση.

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

Fagron Neogen®

Nourisil™ MD

Η νέα σειρά προϊόντων
Fagron Neogen™ δημιουργήθηκε για τον καθαρισμό και την περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών,
διαθέτοντας την πατενταρισμένη τεχνολογία
TrichoTech™. Η τεχνολογία TrichoTech™ στηρίζεται σε ένα καινοτόμο 100% φυτικό εκχύλισμα 7 αιθέριων ελαίων που ενισχύει την ανάπτυξη των νεογενών τριχών (την αναγέννηση του
τριχοθυλακίου) και προστατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα (βολβός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα). Η επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπείας, κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, σε συνδυασμό με τα προϊόντα Fagron NeoOil™ έλαιο μαλλιών, Fagron
NeoWash™ σαμπουάν και Fagron NeoCond™ Conditioner
θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας αλωπεκίας.
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

Η Nourisil™ 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 μείγμα από πέντε 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 6090 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

Νέα γενιά προϊόντων για την περιποίηση,
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μαλλιών

Latanoprost™ Fagron
Καινοτομία
στη θεραπεία
της αλωπεκίας

Καινοτόμα θεραπεία για τις ουλές

Η Latanoprost Fagron (λατανοπρόστη) είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης
F2 (PGF2a). Η Latanoprost Fagron είναι το καινοτόμο προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη
φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει την αναγεννητική φάση
του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται ενδυνάμωση και ανάπτυξή της.
Η Latanoprost Fagron σε συνδυασμό με τη μινοξιδίλη έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές
και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Η Latanoprost Fagron περιέχεται στο
πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT 50ml (x2)
για θεραπεία της αλωπεκίας.
Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT 50ml (x2)
περιέχει Latanoprost, minoxidil, TrichoFoam™ για παρασκευή γαληνικού σκευάσματος σε μορφή αφρού, 1 σύριγγα 5 ml με ακροφύσιο, δύο τελικούς φαρμακευτικούς
περιέκτες που διατίθεται σε πελάτη και οδηγίες παρασκευής.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Out Contour από την MCCM

Mείωση και πρόληψη των μαύρων κύκλων
Τα ενεργά συστατικά του Out Contour της MCCM είναι ειδικά σχεδιασμένα για την μείωση και πρόληψη των μαύρων
κύκλων αλλά και για τις σακούλες κάτω από τα μάτια. Ενισχύουν την σύσφιξη και αυξάνουν την ενυδάτωση μειώνοντας επιπλέον τις ρυτίδες της ευαίσθητης περιοχής γύρω από τα μάτια.
Κύρια συστατικά:
- Αργιρελίνη: είναι ένα δυνατό εξαπεπτίδιο το οποίο χαρίζει
στο δέρμα φυσικό αποτέλεσμα μπότοξ, μειώνοντας τις ρυτίδες έκφρασης καθώς έχει αντιρυτιδικές ιδιότητες.
- DMAE: συνιστάται για την καταπολέμηση της αντιγήρανσης, προωθώντας την σημαντική βελτίωση της χαλάρωσης
ειδικά στις περιοχές των φρυδιών, των ματιών και των βλεφάρων. Αυξάνει την ελαστικότητα και την σύσφιξη και είναι

ένα εξαιρετικό προστατευτικό ενάντια των ζημιών που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες.
- Υαλουρονικό Οξύ: αποτελεσματικό στην θεραπεία των ρυτίδων και των γραμμών έκφρασης με άμεσα αποτελέσματα. Επαναφέρει και διατηρεί αποτελεσματικά τα υψηλά επίπεδα ενυδάτωσης του δέρματος. Παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στο δέρμα και βοηθάει στην αναδιαμόρφωση του
δέρματος που έχει υποστεί ζημιά.
Το Out Contour περιέχει επιπλέον: Κολλαγόνο, Πυρουβικό οξύ, Δεξπανθενόλη, Βιταμίνες [C,E,F]
MEDLUX - Medical Luxury Products
Λ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι, 152 31, T: 210 6770100
E: info@medlux.gr
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ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ UNIVERSKIN

ACCENT PRIME by Alma lasers

Η Γαλλική εταιρεία Universkin αποτελεί
παράδειγμα πρωτοπορίας και καινοτομίας
στον χώρο των αισθητικών φαρμακευτικών
εφαρμογών. Για πρώτη φορά παγκοσμίως μία
εταιρεία αποφάσισε να δει τη φροντίδα του
δέρματος από άλλη οπτική και να αλλάξει
κάτι στον τομέα αυτόν. Μία εξαιρετική ομάδα
γιατρών, συμπεριλαμβανομένων δερματολόγων, πλαστικών χειρουργών, παθολόγων
ειδικών στη φυσιολογία του δέρματος, φαρμακοποιών, χημικών και ενός βιολόγου υποψήφιου του βραβείου Νόμπελ, συγκεντρώθηκε σε ένα εργαστήριο στη Σόφια της Γαλλίας και δούλεψε για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά μοναδικό.
Για πρώτη φορά ο γιατρός μετά από την κλινική αξιολόγηση του
ασθενούς μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ιατρείο του την ενδεδειγμένη καλλυντική αγωγή. Με 19 διαφορετικά πολύ προσεκτικά
επιλεγμένα ενεργά συστατικά, που αναμιγνύονται υπό την επίβλεψη του γιατρού, δίνοντας συνολικά 1159 συνδυαστικές λύσεις,
πλέον η καλλυντική αγωγή γίνεται εξατομικευμένη όσο ποτέ. Έτσι,
ο κάθε ασθενής λαμβάνει τον δικό του προσωπικό ορό που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές του δερματικές ανάγκες.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία
LIDS Medical Ε.Π.Ε.. Τηλ: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

Το σύστημα Accent Prime 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 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 ιδιαίτερη θεραπευτική μέθοδο για την αισθητική επιδιόρθωση των δερματικών ανωμαλιών που σχετίζονται
με την ηλικία, όπως ρυτίδες και χαλάρωση.
Επίσης, το Accent Prime λειτουργεί και με την καινοτόμο τεχνολογία της Κλασματικής Micro-Plasma™ (PIXEL RF™). Για εφαρμογές όπως: δερματική σύσφιγξη, ανάπλαση του δέρματος, θεραπεία των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, βελτίωση ουλών
ακμής, ραβδώσεων και των ουλών της ανεμοβλογιάς, η ανάπλαση (του φωτογηρασμένου δέρματος) και οι συνδυασμοί με άλλες επεμβατικές διαδικασίες και θεραπείες δερματικής ανάπλασης.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία
LIDS Medical Ε.Π.Ε.. Τηλ: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

από τη LIDS MEDICAL

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 δερματικά προβλήματα είτε αυτά βρίσκονται στην
επιφάνεια του δέρματος είτε κρύβονται στα βαθύτερα στρώματα. Η υπό αίτηση πατενταρισμένη τεχνολογία δερματικής απεικόνισης με τη μέθοδο του φθορισμού (fluorescence technology)
αποκαλύπτει τα διάφορα θέματα που παρουσιάζει το δέρμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη αντίθεση σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες. Με τα οπτικοποιημένα στοιχεία

Dermopur από την CΑSTALIA

Ολοκληρωμένη εντατική φροντίδα
της ευαίσθητης λιπαρής επιδερμίδας
με ατέλειες
Τα ερευνητικά εργαστήρια της CΑSTALIA, με
«πάνω από 20 χρόνια τεχνογνωσίας στη
βιολογία της επιδερμίδας», παρέχουν αξιόπιστες λύσεις με δερματολογικά και κλινικά
ελεγμένα προϊόντα για όλες τις ηλικίες και κάθε τύπο επιδερμίδας.
Η CΑSTALIA κυκλοφορεί στην σειρά Dermopur
ένα επαναστατικό προϊόν που καταπολεμά την
εμφάνιση των ατελειών της επιδερμίδας. Πρόκειται για το Dermopur Patch Liquide ένα προϊόν
με υφή γέλης, που συνδυάζει ενεργά συστατικά
υψηλής αποτελεσματικότητας και αποδεδειγμένη δράση ενάντια στις ατέλειες.

από τη LIDS MEDICAL

που σας δίνει το Observ 520, πλέον, μπορείτε
να συμβουλεύετε τους πελάτες σας με έναν πιο
εμπεριστατωμένο, αντικειμενικό και πειστικό τρόπο καθώς και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης. Όλες οι φωτογραφίες εντάσσονται σε install base πελατών με δυνατότητα
follow up ανά συνεδρία ως προς τη βελτίωση
των αποτελεσμάτων. Έχει τη δυνατότητα 6 διαφορετικών απεικονίσεων για την αξιολόγηση των
δερματικών βλαβών 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

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Η γέλη, λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή της,
δημιουργεί ένα διάφανο φιλμ που παραμένει
στην περιοχή που έχει εφαρμοστεί, μέχρι την
αφαίρεσή του. Το διάφανο φιλμ-επίθεμα που
δημιουργείται, βοηθάει στην παρατεταμένη αποδέσμευσή και στη βέλτιστη απορρόφηση των
συστατικών από την επιδερμίδα.
Ο αποτελεσματικός συνδυασμός των συστατικών Salicylic Acid, Acnacidol, Oleamed &
Aloe Vera που περιέχει, μέσω ενός μοναδικού
τεχνολογικού συστήματος μεταφοράς που ευνοεί
την παρατεταμένη απελευθέρωση και απορρόφηση των συστατικών, μειώνει την έκκριση σμήγματος, βοηθά στο να αποφευχθεί η ανάπτυξη
βακτηρίων, εξαγνίζει την επιδερμίδα, αναστέλλει τη δημιουργία των μαύρων στιγμάτων, ενώ
ενυδατώνει την επιδερμίδα και προσφέρει επούλωση. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους

επιδερμίδας που έχουν χρόνιες
ή περιστασιακές ατέλειες.
Επισκεφθείτε τη σελίδα www.
castalia-derm.com και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε
υγιή και όμορφη επιδερμίδα με
τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα
της CASTALIA ή ακολουθήστε
την σελίδα μας στο Facebook,
w w w. f a c e b o o k . c o m /
CastaliaLaboratoires ή στο
Instagram, www.instagram.
com/madamefigarogr/
Η CASTALIA επικεντρώνεται
στην Υγεία, αφιερώνεται στην
Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη. Ρωτήστε το δερματολόγο
ή το φαρμακοποιό σας.
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CALADERM ACNE LOTION

Γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακμής
Η CALADERM ACNE LOTION είναι ιδιαίτερα δραστική και αποτελεσματική για
τα προβλήματα του λιπαρού δέρματος,
με τάση ακμής.
Καταπραϋντική, Αντιμικροβιακή, Αντιφλεγμονώδης και Αντιοξειδωτική Σμηγματορυθμιστική δράση.
Ακολουθεί μετά τον καθαρισμό, ικανή
να «μειώνει» έκκριση, λιπαρότητα και μαύρα στίγματα καθώς σφίγγει του πόρους με
φυσική διαδικασία.
Ενυδατώνει, επουλώνει και ταυτόχρονα
δρα αποτελεσματικά το σαλικυλικό οξύ.
Χρήση: Ακριβώς μετά τον καθαρισμό,
τοποθετούμε μικρή ποσότητα σε βαμβάκι και ταμπονάρουμε την πάσχουσα περιοχή, καθημερινά έως 3 φορές τη μέρα.
Το προϊόν παραμένει στο δέρμα και δεν ξεπλένεται.
Είναι κατάλληλη από 10 ετών και άνω με εφαρμογή σε πρόσωπο, στήθος και πλάτη.
Evdermia Ltd
Iωνίας 25 Περαία 25, 57019 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 23920 20270, Fax: 23920 20632, email: info@evdermia.gr
Η καινοτόμα ολλανδική ιατροτεχνολογία υγρής επούλωσης
L-Mesitran® με δραστική ουσία το μέλι ιατρικού τύπου
αποτελεί κορυφαία επιλογή θεραπείας οξέων τραυμάτων,
εγκαυμάτων και ελκών στη νοσοκομειακή και homecare
περίθαλψη παγκοσμίως. Τα προηγμένα επιθέματα L-Mesitran®,
ιατροτεχνολογικής κλάσης IIb, έχουν ισχυρή φυσική
αντιμικροβιακή δράση χωρίς αντιβιοτικά και προσφέρουν
φυσική αντισηψία στο τραύμα.

Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) με

GlycoAla Gel

5-αμινολεβουλινικό οξύ (5-ALA) και υαλουρονικό οξύ
σε γλυκοσφαιρίδια
Τα γλυκοσφαιρίδια είναι νανοσωματίδια για απαράμιλλη σταθερότητα και διεισδυτικότητα του 5-ALA και
του υαλουρονικού οξέος. Τα γλυκοσφαιρίδια GlycoAla αποτελούν
ένα σταθερό προστατευτικό σύστημα εναπόθεσης για το 5-ALA και το
υαλουρονικό οξύ.

L-Mesitran® SOFT
Αλοιφή Επούλωσης με Μέλι Ιατρικού Τύπου 40%
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Φυσικός καθαρισμός και επούλωση ελκών, τραυμάτων και εγκαυμάτων ήπιας μορφής ή δερματικά ευαίσθητων περιοχών.
• Εγκαύματα ακτινοθεραπειών, θερμικών, χημικών καθώς και παρατριμμάτων βρεφών και ενηλίκων.
• Έλκη κατάκλισης 1ου και 2ου βαθμού με ή χωρίς νεκρώσεις.
• Έλκη διαβητικά, φλεβικά, αρτηριακά και κιρσώδη.
• Μετεγχειρητικά τραύματα μη επιμολυσμένα ή επιμολυσμένα σε
δερματικά ευαίσθητα σημεία, περιοχές αφαίρεσης μοσχευμάτων,
τραχειοστομίες κ.α.

Εφαρμογές
• Αντιγήρανση • Αντιμετώπιση της
ροδόχρου ακμής • Αντιμετώπιση της
υπερπλασίας των σμηγματογόνων
αδένων • Απομάκρυνση σμήγματος, μαύρων και λευκών κεφαλών
• Απομάκρυνση των μη υγειών ή
νεκρών επιθηλιακών κυττάρων • Ενυδάτωση και βελτίωση του τόνου του δέρματος • Καθαρισμός και βελτίωση του δέρματος • Κηλίδες • Λείανση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων • Λιπαρό δέρμα • Μείωση του μεγέθους των πόρων του δέρματος • Μείωση
των ορατών σημείων της φωτογήρανσης • Μέτρια ακμή • Πρόληψη του καρκίνου του δέρματος • Φωτοαναζωογόνηση

Σημείωσεις:
• Ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες, από βρέφη μέχρι και ηλικιωμένους.
• Χωρίς παρενέργειες.
• Δεν έχει επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος και δεν εισχωρεί στα κύτταρα του οργανισμού.
Υφίσταται πλήθος διεθνών επιστημονικών μελετών από τις οποίες
τεκμαίρεται η αποτελεσματικότητα της ενεργητικής, ολιστικής παρέμβασης του ιατρικού μελιού στην επουλωτική διαδικασία.
Τα επιθέματα ιατρικού μελιού L-Mesitran® είναι πιστοποιημένα και
από τον FDA Αμερικής για την αποτελεσματικότητα της επουλωτικής δράσης τους και αποτελούν σημαντική προσθήκη στη σύγχρονη Δερματολογία και Χειρουργική διεθνώς.

Πλεονεκτήματα
• Άριστη διεισδυτικότητα • Δεν απαιτείται μίξη • Εξαιρετικά αποτελέσματα • Κατάλληλο και για daylight PDT • Μηδενικός χρόνος ανάνηψης • Περιοδική συντήρηση για αποτελέσματα διαρκείας • Χαμηλό κόστος

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

Παράγεται στη Γαλλία για λογαριασμό της Alamed Aesthetics Ltd.
και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την HLTM ΕΠΕ.
Η διανομή γίνεται από τη Fedora Medical IKE.
Πληροφορίες +30 694 61 21 541 και +30 693 70 95 456

www.bioskin.gr, T: 2510 231 550
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ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)

LASER CO2 FRACTIONAL

+ CAVITATION + ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

TECHNICAL PARAMETER
Wavelength

10600nm

Pulse Energy

1~30W output (adjustable)

Pulse Interval

1ms-500ms, 1ms step

Νέο ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RF 1MHZ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 40 ΚΗΖ
Η πιο σύγχρονη συσκευή
για την αντιμετώπιση των:
• Ρυτίδων
• Χαλάρωσης
• Τοπικού πάχους
• Κυτταρίτιδας

Pulse Duration 0.1ms-10ms
Spot Diameter

≤ 0.12mm

Scan Models

Free scan, sequence scan,
maximun distance scan

Output Power

30W (10W, 20W optional)

Work Voltage

AC220V+10% 50Hz (AC110V
+ 10% 60Hz)

Demension
Net Weight

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

Περιλαμβάνει
• 3 κεφαλές διαφόρων μεγεθών
για πρόσωπο και σώμα
• 1 κεφαλή ψύξης
• Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής
• Ενσωματωμένο ποντίκι
• Τροχήλατη βάση

650mm-360mm-310mm (F5)
945mm-540mm-310mm (F7)
24Kg (F5)
55Kg (F7)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: NIKOS TSATSOS
ΑΘΗΝΑ: Καββαθά 54, Γουδή 15773, Τηλ: 2107775389, Fax: 2107773634
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Θεαγένους Χαρίση 8, Τηλ: 2310810891, www.tsatsos.gr, email: info@tsatsos.gr

F-VENOSTIM για ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΑΚΜΗ - Από την FUSION MESO
Για πρώτη φορά μεσοθεραπεία για τη ροδόχρου και τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας!
Συστατικά: Phytic acid, VEGF growth factor, ginkgo extract, tetrapeptide, organic silica.
Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από ερυθρότητα στο δέρμα, η οποία συνδέεται με φλεγμονώδεις αντιδράσεις και μπορεί να συνυπάρχουν ευρυαγγείες, φλύκταινες, πομφοί και κνησμός.
Το F-Venostim είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τη μείωση της ερυθρότητας του προσώπου και των ευρυαγγειών που προκαλούνται
από την υπερβολική φλεγμονώδη αντίδραση.
Τα αποτελέσματα της φλεγμονής: ερυθρότητα, διευρυμένα αγγεία και
υπερμελάγχρωση, μειώνονται ορατά.
Οι ερυθρές περιοχές μειώνονται σε αριθμό και έκταση, η έντασή τους
μειώνεται και η όψη του δέρματος είναι πιο ομοιόμορφη.
APALIS biomedical
Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα, Τηλ. 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr

F-HYDRALIX

το πρώτο ισχυρό ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ κοκτέιλ μεσοθεραπείας
Από την Fusion Meso
To F-Hydralix είναι ένα παγκοσμίως πρώτο προϊόν το όποιο αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα την ξηρότητα, δίνει όγκο και συμβάλλει στη γενικότερη αντιμετώπιση
της γήρανσης, ιδιαίτερα στο επίπεδο της επιδερμίδας.
Το F-Hydralix εκτός από το, υψηλής ποιότητας, υαλουρονικό οξύ και διάφορα
υγροσκοπικά συστατικά, στοιχεία του φυσικού ενυδατικού παράγοντα, περιέχει και το Acetyl Hexapeptide-37 που ενισχύει τη λειτουργία των ακουαπορινών στις μεμβράνες των κυττάρων.
Οι ακουαπορίνες είναι ο τρόπος με τον οποίο ενυδατώνονται τα κύτταρα
και παράλληλα διαχέεται η υγρασία σε όλα τα επίπεδα της επιδερμίδας.
Μετά την εφαρμογή το δέρμα ενυδατώνεται, αποκτά όγκο και μια υγιή
νεανική όψη που διαρκεί.
APALIS biomedical: Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα
Τηλ. 2103808296, info@apalis.gr, www.apalis.gr
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DEKA ONDA

DEKA MOTUS AΥ

Η παράδοση της DEKA στην εισαγωγή νέων
τεχνολογιών στον χώρο της αισθητικής ιατρικής
συνεχίζεται με την παρουσίαση του Onda. Το
Onda χρησιμοποιεί μικροκύματα, μία πηγή ενέργειας που έχει αποδείξει την ασφάλεια και αποτελεσματικοτητά της στις ιατρικές εφαρμογές, ειδικής συχνότητας των 2,45 GHz που απορροφόνται επιλεκτικά από τα λιποκύτταρα και κατορθώνουν με μικρά πακέτα ενέργειας, χωρις
θερμική επιβάρυνση του δέρματος και σε συνεδρίες διάρκειας δέκα λεπτών, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την χαλάρωση, την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος. Οι ειδικές ψυχόμενες
κεφαλές στοχεύουν ακριβώς, με ασφάλεια και
άνεση γιά τον ασθενή, την περιοχή θεραπείας.
Onda με Coolwaves: Η πρωτοποριακή μέθοδος διαδερμικής λιπόλυσης, απόλυτα ασφαλής και εύκολη στην χρήση, που ικανοποιεί τον
ασθενή με την άνεση και τα άμεσα αποτελέσματα που προσφέρει.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας:
SADENT A.E. 1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399 Β.Ελλάδα 6937044771

Το MOTUS AY έρχεται να συμπληρώσει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της σειράς Motus AX, που είναι
ο μόνος Αλεξανδρίτης ο οποίος χάρις ειδική κεφαλή
Moveo αποτριχώνει ανώδυνα, γρήγορα και αποτελεσματικά όλους τους φωτότυπους όλες τις εποχές
χωρίς αναλώσιμα ψύξης. Με την προσθήκη μίας ισχυρής πηγής Nd:YAG διευρύνεται το φάσμα των δυνατών θεραπειών (αγγειακές βλάβες, ονυχομυκητίαση, μη επεμβατική αναζωογόνηση
δέρματος, ακμή), ικανοποιώντας μεγάλο μέρος των θεραπευτικών αναγκών
του ιατρείου, με μία compact πλατφόρμα με ελάχιστα κόστη συντήρησης.
MOTUS AY με Moveo και 10 κλασικές κεφαλές: η νέα ολοκληρωμένη
πρόταση της DEKA γιά τις ανάγκες του
σύγχρονου δερμο-ιατρικου κέντρου.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας: SADENT A.E.
1ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία
e-mail: info@sadent.com
Ν.Ελλάδα 6936748103-6932474399, Β.Ελλάδα 6937044771

Νέα Τεχνολογία Μικροκυμάτων Coolwaves
στην Λιπογλυπτική Σώματος

Τεχνολογία Moveo με Αλεξανδίτη και Nd:YAG.
Η Επαναστατική Λύση στην Αποτρίχωση
και στις Αγγειακές Βλάβες.
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
AMWC 2019. 17th AESTHETIC & ANTI AGING MEDICINE WORLD CONGRESS
April 4-5-6 2019, Monte Carlo, Monaco
www.euromedicom.com
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
DERMATOLOGY AND COSMETIC MEDICINE
April 18-19, 2019, Rome, Italy
www.cosmeticdermatology.
conferenceseries.com
19th EUROPEAN DERMATOLOGY CONGRESS
April 18-19, 2019, Amsterdam, Netherlands
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑE
19-20 Απριλίου 2019
Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα, www.
edaespringsession2019.gr
15th EUROPEAN ASSOCIATION OF
DERMATO-ONCOLOGY (EADO) CONGRESS
April 24-27, 2019, Maison de la Chimie,
Paris, www.eadoparis2019.com
6th CONGRESS OF THE SPIN (SKIN
INFLAMMATION & PSORIASIS
INTERNATIONAL NETWORK)
April 25-27, 2019, Paris, France
www.spin2019.com
24th WORLD CONGRESS OF
DERMATOLOGY
June 10-15, 2019, Milan, Italy
www.wcd2019milan.org
25th INTERNATIONAL CONFERENCE OF
DERMATOLOGY
June 17-18, 2019, Osaka, Japan
dermatology.annualcongress.com/
18 ESDaP CONGRESS "THE SKIN PATIENT
- A MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE"
June 20-22, 2019, Giessen, Germany
www.med.uni-giessen.de
th

IMCAS ASIA 2019
5 July - 7 July , Bali
Westin Resort Nusa Dua - Bali International
Convention Centre, www.imcas.com
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών

2019 AAD SUMMER MEETING
July 25-29, 2019, New York
www.aad.org

31 Oκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη
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IMCAS AMERICAS 2019
1 August - 3 August , Cartagena de Indias,
Colombia, Cartagena de Indias Convention
Center - Julio Cesar Turbay Ayala
www.imcas.com
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2019:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
5-8 Σεπτεμβρίου 2019
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, www.free-spirit.gr
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
«EORTC CLTF 2019: INSIGHTS IN
RESEARCH AND PATIENT CARE»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019
Ζάππειον Μέγαρον, Αθήνα
www.eortccltf2019.com
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.dermatology2019.gr
19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
13-14 Δεκεμβρίου 2019, Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, Επιστημονική Οργάνωση
Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Γραμματεία Διημερίδας: ERA Τηλ: 2103634944
Δαμπολιά Δήμητρα, Νοσ. «Α. Συγγρός»
Τηλ: 2107265191
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020, Θεσ/νίκη, www.edae.gr
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5-8 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα, www.edae.gr

