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Επηρμένος Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
σελ. 3
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από την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» σελ. 8
Πανδημία Covid 19
σελ. 8

20η
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

15-17 Οκτωβρίου 2020
στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Πλανητάριο)
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σελ. 54
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σελ. 58
Κατευθυντήριες Οδηγίες
Μethylprednisolone aceponate (MPA): Ανασκόπηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που το καθιστούν
ένα ιδιαίτερα εύχρηστο κορτικοστεροειδές
σελ. 70
Επιστημονικές βιβλιοθήκες ιατροφαρμακευτικών
σελ. 72
εταιρειών και ενημερωτικά δελτία
Νέα προϊόντα στη Δερματολογία
σελ. 91
Προσεχή συνέδρια
σελ. 102
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ΚΙΜΠΟΥΡΗ Κ.
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KOλιαρακησ ν.
Συντ. Διευθυντής, Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήμ., Noσ. «A. Συγγρός»
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ΛΟΥΜΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.
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MOΥΡΕΛΛOΥ-TΣΑΤΣOΥ O.
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Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δερματολόγος, Αθήνα
ΜΠΑΡΚΗΣ Ι.
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ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ ε.
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ΣΓΟΝΤΖΟΥ Θ.
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Επηρμένος
Δερματικός
Ερυθηματώδης
Λύκος
(Lupus tumidus)
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.
Ομ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών

• Πρώτη περιγραφή της νόσου το 1930
(Gougerot & Bournier)
• Υποεκτίμηση της επίπτωσης της νόσου
(250 βιβλιογραφικές αναφορές περιστατικών)
• Υποομάδα του ΧΔΕΛ ή όχι ????
• Κλινικό-εργαστηριακά χαρακτηριστικά
• Διαγνωστική προσέγγιση
• Διαφορική διάγνωση
• Θεραπεία
• Εμπειρία Ιατρείου Αυτοανόσων Δερματοπαθειών
Νοσ. «Α. Συγγρός»
• Συμπεράσματα

Δερματικές εκδηλώσεις στα πλαίσια ερυθηματώδους
λύκου Ι
• Χρόνιος δερματικός ερυθηματώδης λύκος
- α. Δισκοειδής (εντοπισμένος – γενικευμένος)
- β. Υπερτροφικός μυρμηκιώδης
- γ. Ευρυαγγειακός
- δ. Χειμετλοειδής
- ε. Εν τω βάθει
• Διαλείπων δερματικός ερυθηματώδης λύκος
- Επηρμένος δερματικός ερυθηματώδης λύκος

Δερματικές εκδηλώσεις στα πλαίσια ερυθηματώδους
λύκου ΙΙ
• Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος
- Ψωριασιλόμορφος
- Δακτυλιοειδής
- Νεογνικός
• Οξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος
- Εντοπισμένη μορφή
- Γενικευμένη μορφή
• Πομφολυγώδης δερματικός ερυθηματώδης λύκος
• Μη ειδικού τύπου δερματικές εκδηλώσεις
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Κλινικά χαρακτηριστικά
• Μονήρεις ή πολλαπλές κνιδωτικού τύπου
πλάκες, κυρίως πρόσωπο (ράχη, στέρνο,
άκρα)
• Επηρμένος περιφερικός όχθος - επίπεδη κεντρική περιοχή
• Δεν καταλείπει ουλές
• Έντονη φωτοευαισθησία
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Διαγνωστική προσέγγιση
• Ιστολογική εικόνα
• Αιματολογικός- Βιοχημικός έλεγχος
• Άμεσος ανοσοφθορισμός
• Πλήρης ανοσο-ορολογικός έλεγχος: ΑΝΑ,
ds-DNA, Sm/RNP, Ro-SSA, La-SSB, C3, C4,
Ανοσοσφαιρίνες, κ.λ.π
• Φωτοτέστ

Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών
Νοσ. «Α. Συγγρός»

Επηρμένος δερματικός
ερυθηματώδης λύκος

Ιστολογικά ευρήματα
• Μη προσβολή της επιδερμίδας
• Περιαγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση στο
θηλώδες και δικτυωτό χόριο
• Μαζική εναπόθεση βλεννίνης στο χόριο
• Απουσία υδρωπικής εκφύλισης και πάχυνσης της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας

συνδυασμό με τοπικούς αναστολείς καλσινευρίνης
• Ανθελονοσιακά: Υδροξυχλωρικίνη 200 mg
(1X2/ ημέρα)
• Εναλλακτικά: αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολική
μυκοφαινολάτη ή νάτριο, μεθοτρεξάτη, PUVA

• Χαρακτηριστικές δερματικές βλάβες μετά από
1 εβδομάδα (εφαρμογή UV-A για 3 συνεχόμενες μέρες)
• Στο φωτοτέστ: ισχυρή παρουσία UVA (έντονη
φωτοευαισθησία με απουσία επιδερμιδικών
αλλοιώσεων και θετικότητας Ro-SSA: πιθανότατα άλλου τύπου εμπλεκόμενος μηχανισμός πρόκλησης φωτοευαισθησίας σε σύγκριση με ΥΔΕΛ)

• Περιαγγειακή και περιεξαρτηματική λεμφοκυτταρική διήθηση
• Διάμεση εναπόθεση βλεννίνης
• Καμία διαταραχή στην επιδερμίδα
• (ΑΡ) περιαγγειακή και περιεξαρτηματική λεμφοκυτταρική διήθηση
• (ΔΕ) λεμφοκυτταρική διήθηση και εναπόθεση βλεννίνης στο δικτυωτό χόριο

Διαφορική διάγνωση

• Άμεσος ανοσοφθορισμός: συνήθως αρνητικός
• Αντιπυρηνικά αντισώματα: θετικά 10-25%
• Anti-Ro SSA / anti-La SSB: θετικά 5-10%

Θεραπεία

• Λεμφοκυτταρική διήθηση Jessner’s
• Υποξύς δερματικός ερηθυματώδης λύκος
• Πολύμορφο εκ φωτός ερύθημα
• Ροδόχρους νόσος
• Σαρκοείδωση
• Κοκκίωμα προσώπου
• Όψιμη δερματική πορφυρία

• Φωτοπροστασία
• Τοπική εφαρμογή κορτικοστεροειδών σε
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• Αριθμός ασθενών:24
• Φύλο: άνδρες 19, Γυναίκες 8
• Εντόπιση βλαβών: πρόσωπο (83%), κορμός(17%)
• Φωτοευαισθησία: 95%
• Θετικά ΑΝΑ: 6%
• Θετικά Ro-SSA: 45%
• Συμπτωματολογία ΣΕΛ: 0%
• Θεραπευτική προσέγγιση : ανθελονοσιακά,
φωτοπροστασία, PUVA

Συμπερασματικά…
• Ειδική κλινικο-εργαστηριακή οντότητα στα
πλαίσια ΧΔΕΛ
• Φωτοευαισθησία
• Μη πρόκληση ουλωτικών βλαβών
• Ιδιαίτερα κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά
• Ανταπόκριση στη χορήγηση ανθελονοσιακών

Βιβλιογραφία
• Αυγερινού Γ., Σταυρόπουλος ΠΓ, Κατσάμπας
Α, Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Εκδόσεις Καυκάς , 2011
• Kuhn Α et al Lupus erythematosus tumidus:
a neglected subset of cutaneous lupus
erythematosus- Report of 40 cases. Arch
Dermatol 2000;136:1033-41
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Η Ελληνική εφαρμογή
για την υπεριώδη
ακτινοβολία

από την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Ρηγόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»

H Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, σε συνεργασία
με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναπτύξει εφαρμογή για τους χρήστες
iphone και android συσκευών, η οποία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.
Η εφαρμογή έχει σαν σκοπό να ενημερώνει τους επισκέπτες, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε πραγματικό χρόνο, για την ένταση της υπεριώδους
ακτινοβολίας (UV) στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.
Η τιμή αυτού του δείκτη κυμαίνεται από 0-10+ και παρατίθεται, για εύκολη ανάγνωση, χρωματικά από πράσινο έως μωβ στον χάρτη της χώρας. Συνοδεύεται δε από χρήσιμες πληροφορίες σωστής συμπεριφοράς στον ήλιο.
Επιπλέον, στην εφαρμογή υπάρχουν ενότητες με χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό αλλά και απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα. Επειδή πρόκειται για μια δυναμική εφαρμογή, η ροή των πληροφοριών μπορεί να αλλάζει διαρκώς, εφόσον αυτό απαιτείται.

QR Code:

δη

μία - Cov

-19
id

Παν

Εναλλακτικά, κατεβάστε την εφαρμογή εδώ: https://apps.apple.com/us/app/uv-shield/id1518480824?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifactortech.uvsafe

Λοίμωξη
από τον νέο κορωνοϊό Covid-19
KΡITHΡIA ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
1. Ασθενείς με Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού (Severe
Acute Respiratory Illness) που
χρειάζονται νοσηλεία ή που νοσηλεύονται
2. Νοσηλευόμενοι ή φιλοξενούμενοι
σε μονάδες ηλικιωμένων ή χρονί-

ως πασχόντων που εκδηλώνουν
οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού
με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια
3. Προσωπικό υπηρεσιών υγείας που
εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του
αναπνευστικού με πυρετό
4. Ηλικιωμένοι (> 70 έτη) ή άτομα με

σοβαρή χρόνια υποκείμενη νόσο
(π.χ. χρόνια πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιαγγειακό νόσημα, σακχαρώδης διαβήτης, σοβαρή ανοσοκαταστολή) που εκδηλώνουν
οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού
με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια

Τα παραπάνω κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο έχουν συνταχθεί με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά
δεδομένα και τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID- 19
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/fek-1856-2020.pdf
Αντιμετώπιση Επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 εκτός Νοσοκομείου
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-home-care-30-04-2020.pdf

www.eody.gov.gr

Θεραπευτικός Αλγόριθμος Ασθενούς με COVID-19 Λοίμωξη στο Νοσοκομείο
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/fek-1856-2020.pdf
ΣΕΛΙΔΑ 8

Εξηγώντας
στον ασθενή
τη ροδόχρου νόσο

17η Δερματολογική διημερίδα Ζωή Απάλλα

Καθοδηγώντας τον ασθενή

Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Αριστοτελείου Παν/μίoυ Θεσ/νίκης

Τι έχω γιατρέ;

• Από τον οργανισμό....
• Συχνή νόσος που προσβάλει κυρίως ενήλικες
• Συχνότερη στις γυναίκες
• Δεν το κολλήσατε και δεν κολλάει
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση / Κοινωνική απομόνωση

Κύριο διαγνωστικό κριτήριο (NRS):
• Παροδικό ερύθημα
• Έμμονο ερύθημα
• Βλατίδες/φλυκταινίδια
• Τελαγγειεκτασίες
Δευτερεύοντα κριτήρια:
• Φύμα
• Ερυθηματώδεις πλάκες
• Καύσος/νυγμός
• Ξηρότητα/απολέπιση
• Οίδημα
• Οφθαλμική ροδόχρους

Το δέρμα γίνεται
δυσανεκτικό & ευαίσθητο

https://www.rosacea.org

Υπάρχει θεραπεία;

Τι είναι & από τι προέρχεται;

Θεραπευτικοί στόχοι
• Η πλήρης ή σχεδόν πλήρης υποχώρηση
των κλινικών σημείων
• Η μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων
• Μείωση αριθμού/έντασης υποτροπών
• Η μείωση των αναφερόμενων από τον ασθενή προβλημάτων
• Η ικανοποίηση του ασθενούς μέσα από τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του
Tan J et al. Br J Dermatol 2017

Θεραπεία
• Εξατομίκευση
• Συνδυασμοί

Πώς θα το μεταφράσει στον ασθενή...
ΣΕΛΙΔΑ 10

Γενική φροντίδα
• Αντηλιακό SPF 30+
• Ενυδάτωση

Θα με ξαναδείτε;

• Αξιολόγηση της απάντησης σε 8-12 εβδομάδες

• Αποφυγή υπερβολικού καθαρίσματος (ιδιαίτερα με σκευάσματα που περιέχουν αιθανόλη)
• Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων

• Ήλιος
• Στρες
• Ζεστό μπάνιο
• Σάουνα/χαμάμ
• Ζεστά ποτά
• Ερεθιστικά τοπικά προϊόντα
περιποίησης
• Αλκοόλ
• Πικάντικες τροφές
Θα το έχω για πάντα;
• ΟΧΙ απαραίτητα τα συμπτώματα
• ΝΑΙ την νόσο
Πρέπει να παίρνω
αγωγή για πάντα;
• Μέχρι την ύφεση...
• Αγωγή συντήρησης
• Γενικά μέτρα
• Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων
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Θα το έχουν και τα παιδιά μου;
• Οικογενής προδιάθεση
• 4/10 ασθενείς αναφέρουν πως έχουν τουλάχιστον 1 συγγενή με παρόμοιο πρόβλημα
Θα χειροτερεύσει με την ηλικία;
• Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε...
• Αν παραμείνει χωρίς θεραπεία θα επιδεινώνεται προοδευτικά
• Είναι σημαντική η συμμόρφωση στη θεραπεία και στα μέτρα πρόληψης
Μπορώ να γυμναστώ;
• Η έντονη φυσική άσκηση μπορεί να προκαλέσει flare up
• Προτιμήστε χαμηλής έντασης προγράμματα
Υπάρχει σχέση με συστηματικά
νοσήματα;
• Parkinson’s
• Ημικρανία
• Μεταβολικό σύνδρομο...
Egeberg A et al. JAMA Neurol 2016
Egeberg A et al. JAAD 2017

Εξηγώντας στον ασθενή
τo μέλασμα

ανδρεασ κατσαμπασ
Ομ. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

17η Δερματολογική διημερίδα

Καθοδηγώντας τον ασθενή
Ο όρος μέλασμα προέρχεται από την λέξη
μέλας (μαύρος). Στις βλάβες του μελάσματος
υπάρχει περίσσεια μελανίνης τόσο στην
επιδερμίδα όσο και στο άνω χόριο (μέσα στα
μακροφάγα). Η αιτιολογία του μελάσματος δεν
είναι πλήρως κατανοητή. Διάφοροι παράγοντες
έχουν ενοχοποιηθεί (Πίνακας 1).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Το μέλασμα εμφανίζεται ως κηλίδες με ακανονιστά όρια με χρώμα ανοιχτό εως σκούρο καφέ και συμμετρική κατανομή, ιδίως στο
πρόσωπο, αλλά και στο λαιμό. (Εικόνα 1)
Το μέλασμα μπορεί να ταξινομηθεί σε 4 τύπους με βάση την εντόπιση της χρωστικής με
την βοήθεια της λυχνίας του Wood (Πίνακας
2).
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η έκφραση
των υποδοχέων 1 και 2 τον Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) στα μελανοκύτταρα των βλαβών οδηγεί σε αυξημένη αγγειογένεση.1
Η θεραπεία του μελάσματος δεν είναι εύκολη και πρέπει ακολουθούνται κάποιες αρχές, οι εξής: (Πίνακας 3)
Επίσης πρέπει να τονιστεί οτι υπάρχουν και
δυσμενείς προγνωστικοί δείκτες οι οποίοι συνεπάγονται αρνητική εξέλιξη στην θεραπεία
(Πίνακας 4).
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Το μέλασμα είναι ένα αισθητικό πρόβλημα
που μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στην ψυχολογία του ασθενούς. Δεν υπάρχει μια ιδανική θεραπεία για όλες τις περιπτώσεις, κι έτσι η θεραπεία εξατομικεύεται.
Επιπλέον πρόβλημα στην αντιμετώπιση του
μελάσματος αποτελεί το γεγονός πως η νό-

Πίνακας 1

Εικόνα 1

Πίνακας 2

σος συνήθως υποτροπιάζει μετά τη θεραπεία. Κατά συνέπεια είναι σημαντική η συνέχιση
μιας θεραπείας ως συντήρηση.
Οι αρχές της θεραπείας του μελάσματος περιλαμβάνουν την αναστολή της δράσης των

Πίνακας 3

ΣΕΛΙΔΑ 14

μελανοκυττάρων, την αναστολής της σύνθεσης της μελανίνης, την απομάκρυνση της περίσσειας της μελανίνης και τη διάσπαση των
κοκκίων μελανίνης2. Μια συνδυαστική θεραπεία που επιτυγχάνει να στοχεύει και τα τέσ-

Πίνακας 4

Apaisac Biorga
Apaisac
Biorga
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Apaisac02-June2020

Ξηρό δέρμα

Ευαίσθητο δέρμα,
με τάση
για ερυθρότητα

Μικτό/
λιπαρό δέρμα

DERMATOLOGY

σερα αυτά σημεία, θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (Πίνακας 5). Επιπλέον, ο
ασθενής μπορεί να έχει καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα όταν ενθαρρύνεται η χρήση καλυπτικού μακιγιάζ (cosmetic camouflage).
ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Γενικές αρχές της θεραπείας αποτελούν οι
οδηγίες αποφυγής των επιβαρυντικών παραγόντων. Έτσι, οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και να χρησιμοποιούν αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όσο και μετά το πέρας της
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια θα
πρέπει να διακόπτουν όταν αυτό είναι δυνατόν, και να επιλέγουν εναλλακτική μέθοδο αντισύλληψης. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μέλασμα επιμένει και μετά τη διακοπή των αντισυλληπτικών χαπιών. Σε περίπτωση που το μέλασμα εμφανίζεται κατά την
εγκυμοσύνη, προτείνεται αποφυγή της ηλιακή έκθεσης, καθημερινή χρήση αντηλιακού,
και υπομονή καθώς το μέλασμα μπορεί να υποχωρήσει ή να εξαφανιστεί αυτόματα μέσα
σε κάποιους μήνες μετά τον τοκετό.
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι λευκαντικοί παράγοντες διακρίνονται σε
3 κατηγορίες: τις φαινολικές ενώσεις, τις μηφαινολικές ενώσεις και τις συνδυαστικές του
θεραπείες (Πίνακας 6).
Κύριος εκπρόσωπος των φαινολικών ενώσεων είναι η υδροκινόνη (3%-5%). Είναι ο
πιο αποτελεσματικός τοπικός λευκαντικός παράγοντας και θεωρείται θεραπεία εκλογής για
τη νόσο αυτή. Αναστέλλει το ένζυμο τυροσινάση, εις τα επιδερμιδικά μελανοκύτταρα. Αντίθετα, στο χόριο η μελανίνη βρίσκεται μέσα στα χοριακά μελανινοφάγα όπου δεν υπάρχει ενέργεια τυροσινάσης. Έτσι, το χοριακό μέλασμα δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με υδροκινόνη. Συνήθως συστήνεται θεραπεία διάρκειας 4-8 εβδομάδων μέχρι να υπάρξει κλινική βελτίωση, ενώ για πλήρη υποχώρηση του μελάσματος μπορεί να χρειαστεί θεραπεία μέχρι και 6 μήνες.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της υδροκινόνης
είναι δοσοεξαρτώμενες και σχετίζονται με τη
συγκέντρωση της υδροκινόνης που χρησιμοποιείται κατα τη διάρκεια της θεραπείας. Περιλαμβάνουν ερεθιστική ή αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, και εξωγενή ωχρόνοση. Ως
ωχρόνοση ορίζεται η μόνιμη δικτυωτή υπερμελάγχρωση που προκύπτει συνήθως μετά από παρατεταμένη χρήση υψηλής συγκέντρωσης υδροκινόνη, αν και έχει παρατηρηθεί και με χρήση τοπικού σκευάσματος υδροκινόνης μόνο 2%. Η εξωγενής ωχρόνοση εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε άτομα της
μαύρης φυλής. Η υδροκινόνη αντενδείκνυται
κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό.
Οι μη-φαινολικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην τοπική θεραπεία του μελάσματος

Στόχοι θεραπείας

Θεραπεία

Αναστολή μελανοκυττάρων

Αποφυγή ηλιακής έκθεσης και επιβαρυντικών παραγόντων

Αναστολή σύνθεσης μελανίνης

Λευκαντικοί παράγοντες

Απομάκρυνσης μελανίνης

Χημικό peeling

Διάσπαση κοκκίων μελανίνης

Laser-φωτοδερμόλυση
Πίνακας 5: Αρχές θεραπείας μελάσματος

Φαινολικές ενώσεις

Μη-φαινολικές ενώσεις

Συνδυαστικές θεραπείες

Υδροκινόνη

Αζελαΐκο οξύ

Φόρμουλα Kligman

4-isopropylcatechol

Ρετινοειδή

Τροποποιήσεις φόρμουλας Kligman

Μεκινόλη

4-n-Βουτυλρεζορκινόλη

Φόρμουλα Westerhof

Ασκορβικό οξύ

Διπλή συνδυαστική θεραπεία

Αρβουτίνη
Κοζικό οξύ
Κορτικοστερεοειδή
Ν-ακτευλ-κυστεΐνη
Πίνακας 6: Λευκαντικοί παράγοντες

περιλαμβάνουν τα τοπικά ρετινοειδή (τρετινοΐνη, ρετινόλη), τα αζελαΐκό οξύ, την αρβουτίνη, το κοζικό οξύ, την N-acetyl glucosamine,
και ΄την 4-n-Βουτυλρεζορκινόλη3.
Η τρετινοΐνη (ρετινοΐκο οξύ) είναι το πιο συχνά χορηγούμενο τοπικό ρετινοειδές για τη
θεραπεία του μελάσματος. Δρα κυρίως με
τρείς τρόπους: επιταχύνει την απομάκρυνση
της χρωστικής της μελανίνης μέσω αυξημένης απομάκρυνσης των κερατινοκυττάρων,
διευκολύνει την επιδερμιδική διείσδυση της
υδροκινόνης, και αποτρέπει την οξείδωση της
υδροκινόνης. Επίσης, αποτρέπει την ατροφία που σχετίζεται με τη χρήση τοπικού κορτικοστεροειδούς, επιτρέποντας έτσι τη χρήση συνδυαστικών θεραπειών που περιέχουν
κορτικοστεροειδές στο πρόσωπο. Υπάρχουν
στοιχεία ότι η τρετινοΐνη μπορεί να αναστέλλει την τυροσινάση και άρα τη μελανινογένεση. Η τρετινοΐνη συστήνεται σε συγκέντρωση 0,01%-0,05% και χρησιμοποιείται συνήθως ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας μαζί με υδροκινόνη, οπότε και υπάρχει καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα. Μπορεί να προκαλέσει ερύθημα και απολέπιση. Απαιτείται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και χρήση υψηλού
δείκτη αντηλιακού κατά τη θεραπεία με τρετινοΐνη. Δε συστήνεται κατά την εγκυμοσύνη
και τη γαλουχία.
Τα κορτικοστεροειδή βελτιώνουν το μέλασμα πιθανώς μέσω της αντιφλεγμονώδους
τους δράσης. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως
μέρος συνδυαστικής θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν περιστοματική δερματίτιδα, ροδόχρουν νόσο, τηλεαγγειεκτασίες, ακνεΐκά εξανθήματα και ατροφία.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ένας
από του στόματος λευκαντικός παράγων, το
τρανεξαμικό οξύ (ΤΑ). Το ΤΑ είναι ένα καρβοξυλικό οξύ που χρησιμοποιείται για την ινωδολυτική του δράση και το οποίο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη δράσης της τυροσυνάσης εμποδιζοντάς την μελανινογένεση. Το ΤΑ
χορηγείται σε δόση 250mg, 2 ή 3 φόρες την
ημέρα για την θεραπεία του μελάσματος. Οι
ΣΕΛΙΔΑ 16

ανεπιθύμητες ενέργειες του ΤΑ είναι πολύ λίγες (ολιγομηνόρροια και γαστρεντερικές διαταραχές)4.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η συνδυαστική θεραπεία με υδροκινόνη/
τοπικό ρετινοειδές/τοπικό κορτικοστεροδειδές έχει στόχο το καλύτερο λευκαντικό αποτέλεσμα, την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών και τη μικρότερη διάρκεια
της θεραπείας.
Η συνδυαστική θεραπεία για το μέλασμα
μπορεί να περιέχει δύο ή τρεις θεραπευτικές
ουσίες. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την συνδυαστική τριπλή θεραπεία με
υδροκινόνη/ρετινοειδές/κορτικοστεροειδές,
όπου τα τρία συστατικά δρουν συνεργικά και
γίνονται καλύτερα ανεκτά από τον ασθενή. Η
γνωστότερη τριπλή συνδυαστική θεραπεία
με υδροκινόνη, τρετινοΐνη και τοπικό κορτικοστεροειδές είναι η φόρμουλα των KligmanWillis. Η φόρμουλα Kligman-Willis έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις για να αντιμετωπισθούν τα μειονεκτήματά της (υψηλή συγκέντρωση τρετινοΐνης 0,1%, και χρήση ισχηρού
αλογονωμένου κορτικοστεροειδούς). Πρόσφατα προτάθηκε μια τροποποίηση της φόρμουλας με χαμηλότερη συγκέντρωση τρετινοΐνης (0,025%-0,05%) και του fluocinolone
acetonide ως τοπικό κορτικοστεροειδές χαμηλής ισχύος (Πίνακας 7). Η τριπλή θεραπεία
έχει βρεθεί πως βελτιώνει το μέλασμα και την
ποιότητα ζωής των ασθενών με μέλασμα5,6.
Hydroquinone (HQ)

4%

Tretinoin (TR)

0,05%

Fluocinolone Acetonide (FA)

0,01%

Σε υδρόφιλη κρέμα ως έκδοχο

Μεκινόλη

Πίνακας 7: Τριπλή λευκαντική κρέμα

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ηχημική απολέπιση (peeling) έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση του μελάσματος.
Ο μηχανισμός δράσης των peeling είναι η α-

πομάκρυνση της μελανίνης και όχι η αναστολή της μελανινογένεσης, όπως με άλλες θεραπείες. Όλα τα επιφανειακά χημικά πήλινγκ
(σαλικυλικό οξύ, τριχλωροξικύ οξύ, γλυκολικό) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του μελάσματος στους ασθενείς με ανοικτόχρωμο τύπο δέρματος. Αντίθετα, στους
ασθενείς με σκούρο τύπο δέρματος υπάρχει κίνδυνος μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης και επιδείνωσης του μελάσματος, και
θα πρέπει να αποφεύγονται. Μετά την αποκατάσταση του δέρματος συστήνεται θεραπεία συντήρησης με υδροκινόνη 2%.
Η μηχανική απόξεση δεν είναι κλασική θεραπεία για το μέλασμα, καθώς σχετίζεται με
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, χηλοειδή, κέγχρια,
κνησμό.
Τα laser θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
σπάναι για τη θεραπεία του μελάσματος,
και θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον τύ-

πο του δέρματος. Έτσι, χρήση laser θα πρέπει να προτείνεται μόνο για περιπτώσεις χοριακού μελάσματος που δεν έχει ανταποκριθεί
σε άλλες θεραπείες7. Η χρήση των laser στη
θεραπεία του μελάσματος βασίζεται στη θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, σύμφωνα με την οποία το φως που εκπέμπει το
laser απορροφάται εκλεκτικά από το κύτταρο ή τον ιστό-στόχο, ανάλογα με το μήκος
κύματός του. Διάφοροι τύποι lasers (Pulsed
dye laser, Q-switched Alexandrite laser/755
nm, Q-switched ND: YAG laser/1064 nm, Qswitched ruby laser/694 nm, Carbon dioxide
laser) έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του μελάσματος με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Συχνά παρατηρείται μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση ή αρχική βελτίωση
και υποτροπή. Κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί με Fractionated
erbium ή carbon dioxide lasers και τελευταία
με κλασματική (fractional) φωτοθερμόλυση.

Τα fractional lasers είναι τα μόνα laser που
έχουν εγκριθεί από τον US Food and Drug
Administration (FDA) για τη θεραπεία του μελάσματος – γίνονται συνήθως 4-6 συνεδρίες
ανά 2 εβδομάδες και προηγείται τοπική θεραπεία με υδροκινόνη για διάστημα μέχρι 6
εβδομάδες πριν την εφαρμογή του laser1.
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4. Zhow L. L et al. Int. J. Dermatol. 56: 902908; 2017.
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Καθοδηγώντας τον ασθενή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Aκαδημαϊκός Υπότοφος ΑΠΘ, Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική
Κλινική Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Παρά τις προόδους των τελευταίων δεκαετιών
στη διάγνωση του μελανώματος, η θνητότητα
από το μελάνωμα παραμένει σταθερή. Οι
βασικότεροι λόγοι για τους οποίους δεν
έχει επιτευχθεί μείωση της θνητότητας του
μελανώματος είναι οι ακόλουθοι:
1. Η βιολογία του όγκου: Αν και όχι συχνά,
υπάρχουν μελανώματα με πολύ επιθετική
βιολογική συμπεριφορά που αναπτύσσο-

νται πολύ σύντομα (ή και εξ’αρχής) στο χόριο και αποκτούν πολύ γρήγορα μεταστατικό δυναμικό.
2. Η καθυστερημένη προσέλευση των ασθενών. Για τη βελτίωση αυτής της παραμέτρου εφαρμόζονται εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού ως προς τη σημασία του
προληπτικού ελέγχου.
3. Το ότι δεν εξετάζουμε το μελάνωμα: Η
πλειοψηφία των δερματολόγων δεν εξετά-
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ζει ολοσωματικά τους ασθενείς που προσέρχονται για εντοπισμένα συμπτώματα,
παρα μόνο αυτούς που προσέρχονται ζητώντας προληπτικό έλεγχο ή τον έλεγχο
μιας συγκεκριμένης ύποπτης βλάβης. Έχει
τεκμηριωθεί πως η παράλειψη αυτή ενοχοποιείται για σημαντικό αριθμό μελανωμάτων που θα ήταν μορφολογικά αναγνωρισιμα αν εξετάζονταν.
4. Τα περισσότερα μελανώματα είναι εύκολο να διαγνωστούν κλινικά και δερματοσκοπικά. Αυτό συμβαίνει επειδή το μελάνωμα χαρακτηρίζεται από μορφολογική ασυμμετρία, η οποία αρχικά είναι ανιχνεύσιμη μόνο δερματοσκοπικά και κατόπιν γίνεται αναγνωρίσιμη και με το γυμνό ομφαλμό. Ωστόσο, υπάρχουν μελανώματα που
δεν είναι μορφολογικά αναγνωρίσιμα ούτε
από δερματοσκοπική άποψη.
Τα πιο δύσκολα στην αναγνώρισή τους μελανώματα είναι τα εξής: Ενδοεπιδερμιδικό
μελάνωμα, μελάνωμα του προσώπου τύπου
κακοήθους φακής, σπιτζοειδές μελάνωμα, οζώδες μελάνωμα και αμελανωτικό μελάνωμα.
i) Το ενδοεπιδερμιδικό (in situ) μελάνωμα είναι λογικό να μην εκφράζει πλήρως τα γνωστά κλινικά και δερματοσκοπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του μελανώματος, τα
οποία εμφανίζονται διαδοχικά στα επόμενα στάδια ανάπτυξης. Συνεπώς, είναι πιθανό να μην είναι εύκολο να αναγνωριστεί. Η

δερματοσκοπική μορφολογία του μελανώματος διερευνήθηκε πρόσφατα σε μια μελέτη η οποία ανέδειξε τα εξής κριτήρια ως
ενδεικτικά ενδοεπιδερμιδικού μελανώματος: άτυπο δίκτυο χρωστικής, υποστροφή,
ακανόνιστου σχήματος υπέρχρωμες περιοχές, εκσεσημασμένες πτυχώσεις δέρματος, πολύγωνα. Από τα παραπάνω κριτήρια, οι ακανόνιστου σχήματος υπέρχρωμες
περιοχές και οι εκσεσημασμένες πτυχώσεις
δέρματος αποτελούν τα ισχυρότερα κριτήρια ως προς τη διαγνωστική τους σημασία, ακόμη και για τη διαφοική διάγνωση από δερματοσκοπικά άτυπους σπίλους. Κατα συνέπεια, κατά την αξιολόγση κλινικά επίπεδων μελαγχρωματικών βλαβών, ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να έχει υπ’όψιν του
και αυτά τα καινούργια δερματοσκοπικά
κριτήρια.
ii) Το μελάνωμα του προσώπου δε θα συζητηθεί εδώ, καθώς χαρακτηρίζεται από τελείως διαφορετικά δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά και η διαγνωστική του προσέγγιση απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση.
iii) Το σπιτζοειδές μελάνωμα χαρακτηρίζεται από κλινικά και δερματοσκοπικά και
κριτήρια που παρουσιάζουν σημαντικού
βαθμού επικάλυψη με τα μορφολογικά
κριτήρια των σπίλων Spitz και Reed. Αντίστοιχου βαθμού επικάλυψη συχνά υπάρχει και ιστοπαθολογικά. Πολλά σπιτζοειδή μελανώματα, παρότι φέρουν δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που συναντώνται
στους σπίλους Spitz και Reed (περιφερικές
γραμμώσεις ή ψευδοπόδια, ανάστροφο
δίκτυο, στιγμοειδή αγγεία), μπορούν να αναγνωριστούν από την ασύμετρη ως κατανομή των κριτηρίων αυτών. Ωστόσο, ένα υποσύνολο σπιτζοειδών μελανωμάτων
διατηρεί τη μορφολογική συμμετρία και,
συνεπώς, η ομοιότητα με το σπίλο Spitz
και Reed να είναι απόλυτη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, έχουν
δημοσιευθεί κατευθηντήριες οδηγίες από την International Dermoscopy Society,
βάσει των οποίων συστήνονται:
• η αφαίρεση κάθε βλάβη με δερματοσκοπικά σπιτζοειδή χαρακτηριστικά κατανεμημένα ασύμμετρα
• η αφαίρεση όλων των οζωδών βλαβών με
δερματοσκοπικά σπιτζοειδή χαρακτηριστικά (ακόμη και αν είναι συμμετρικά κατανεμημένα και ανεξαρτήτως ηλικίας)
• η αφαίρεση όλων των επίπεδων βλαβών
με δερματοσκοπικά σπιτζοειδή χαρακτηριστικά (ακόμη και αν είναι συμμετρικά κατανεμημένα) μετά την ηλικία των 12 ετών
• η προοπτική παρακολούθηση των επίπεδων ή ελαφρώς επηρμένων βλαβών με
συμμετρικά κατανεμημένα σπιτζοειδή χαρακτηριστικά, εφόσον η ηλικία κατά τη στιγμή της πρώτης επίσκεψης είναι μικρότερη
των 12 ετών.
iv) Οζώδες μελάνωμα. Τα περισσότερα δερματοσκοπικά κριτήρια του επιπολής επεκτεινόμενου μελανώματος απουσιάζουν

στο οζώδες μελάνωμα. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι τα κριτήρια αυτά προκύπτουν από νεοπλασματικά μελανινοκύτταρα που εντοπίζονται στο επίπεδο του
δερματο-επιδερμικού συνδέσμου, ενώ,
αντίθετα, τα κύτταρα του οζώδους μελανώματος βρίσκονται εντός του χορίου. Σε
μελανώματα που περιέχουν και επίπεδο
και οζώδες στοιχείο, τα «κλασσικά» κριτήρια του μελανώματος μπορεί να παρατηρηθούν στο επίπεδο τμήμα του όγκου,
διευκολύνωντας σημαντικά την αναγνώρισή του. Αντίθετα, σε αμιγώς οζώδη μελανώματα τα κριτήρια αυτά παρατηρούνται σπάνια, με εξαίρεση το κυανόλευκο
πέπλο και τα άτυπα αγγεία. Κατά συνέπεια, το οζώδες μελάνωμα είναι δύσκολο
να αναγνωριστεί ακόμη και μετά την προσθήκη της δερματοσκοπικής εξέτασης.
Τα ακόλουθα 3 δερματοσκοπικά κριτήρια
σχετίζονται με το οζώδες μελάνωμα και η ανίχνευση οποιουδήποτε εξ αυτών σε μια οζώδη βλάβη θα πρέπει να εγείρει την υποψία
των κλινικών ιατρών:
•Η
 ταυτόχρονη παρουσία μπλε και μαύρου
χρώματος εντός της ίδιας βλάβης (blueblack rule), υπό την προϋπόθεση ότι το
μαύρο χρώμα δεν αντιστοιχεί σε φαγεσωροειδείς σχηματισμούς ή αγγειακές λίμνες
•Ά
 τυπο αγγειακό πρότυπο, το οποίο ορίζεται από την παρουσία γραμμοειδών ανώμαλων αγγείων ή από την ταυτόχρονη παρουσία 2 ή περισσότερων μορφολογικών
τύπων αγγείων (π.χ. στιγμοειδή και γραμμοειδή αγγεία)
• Γ αλακτορόδινη δερματοσκοπική χροιά, ακόμη και απουσία οποιασδήποτε αναγνωρίσιμης δομής
Ωστόσο, στην κλινική πράξη, η διάγνωση
του οζώδους μελανώματος δεν μπορεί να
βασίζεται αποκλειστικά στην ανίχνευση ενός
από τα παραπάνω 3 κριτήρια. Η μόνη ασφαλής στρατηγική για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να διαφύγει ένα οζώδες μελάνωμα
είναι η αφαίρεση κάθε οζιδίου που δεν μπορεί να διαγνωσθεί με σαφήνεια και βεβαιότητα κλινικά και δερματοσκοπικά.
v) Αμελανωτικό μελάνωμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
“κλασσικών” δερματοσκοπικών κριτηρίων του μελανώματος είναι χρώματος καφέ, μαύρου ή μπλε, προκύπτει το συμπέΣΕΛΙΔΑ 20

ρασμα οτι τα κριτήρια αυτά δεν ανευρίσκονται στο αμελανωτικό μελάνωμα.
Σε επίπεδες βλάβες, η δερματοσκοπική διάκριση του αμελανωτικού μελανώματος από άλλες οντότητες βασίζεται στην αξιολόγηση του αγγειακού προτύπου. Συγκεκριμένα, η παρουσία στιγμοειδών αγγείων (dotted
vessels) είναι ενδεικτική μελανινοκυτταρικού
όγκου (σπίλου ή μελανώματος). Στιγμοειδή
αγγεία παρατηρούνται επίσης και στο ενδοεπιδερμιδικό καρκίνωμα, αλλά είναι συνήθως μεγαλύτερα σε διάμετρο και σπειραματοειδή. Η ανίχνευση στιγμοειδών αγγείων δεν
αρκεί για να διαφοροδιαγνώσει το σπίλο από το μελάνωμα, αλλά παρέχει τουλάχιστον
την πληροφορία ως προς τη μελανινοκυτταρική φύση του όγκου. Η ταυτόχρονη παρουσία δεύτερου μορφολογικού τύπου αγγείων
στην ίδια βλάβη (πχ. γραμμοειδή αγγεία) θα
πρέπει να εγείρει την υποψία μελανώματος. Η
μόνος άλλος όγκος που μπορεί να χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη δερματοσκοπική παρουσία στιγμοειδών και γραμμοειδών αγγείων είναι η λειχηνοειδή κερατίαση. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ επίπεδου αμελνατικού
μελανώματος και μη μελαγχρωματικής λειχηνοειδούς κερατίασης είναι πρακτικά αδύνατη. Συνεπώς, η ανίχνευση του παραπάνω
προτύπου θα πρέπει να ακολουθείται από ιστολογική εξέταση.
Το οζώδες αμελανωτικό μελάνωμα αποτελεί πιθανόν το χειρότερο εφιάλτη των κλινικών ιατρών, λόγω της απόλυτα μη ειδικής
μορφολογίας του και της εξαιρετικά δυσμενούς πρόγνωσής του. Τα μοναδικά 2 δερματοσκοπικά κριτήρια που το χαρακτηρίζουν είναι το άτυπο αγγειακό δίκτυο και η γαλακτορόδινη δερματοσκοπική χροιά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, αυτά τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά
μη ειδικά, καθώς μπορεί να βρεθούν σε άλλους όγκους όπως το χαμηλής διαφοροποίησης ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το καρκίνωμα από κύτταρα Merkel, το άτυπο ινοξάνθωμα και αρκετοί άλλοι. Δεδομένου ότι η
δερματοσκοπική διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των οντοτήτων είναι αδύνατη, και λαμβάνοντας υπ’οψιν ότι όλα αυτά τα νεοπλάσματα χαρακτηρίζονται από υψηλό κακόηθες δυναμικό, κάθε όγκος με αυτό το δερματοσκοπικό πρότυπο θα πρέπει, αναμφίβολα, να αφαιρείται.
ID

Κρημνοί παρειάς
& κροταφικής χώρας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Δερματικός κρημνός (flap) (ορισμός): Ιστοτεμάχιο δέρματος που χρησιμοποιείται ως
μόσχευμα στην δερματοχειρουργική για την κάλυψη ελλειμάτων χωρίς να έχει
αποκοπή πλήρως όμως από την αρχική του θέση (διατηρώντας την αγγείωσή του).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ
1. Aγγείωση
• Τυχαία αγγείωση-υποχοριοειδές πλέγμα
(Random flap)
• Συγκεκριμένο αγγειακό στέλεχος - αξονικοί
κρημνοί (Axial flap)
2. Θέση
• Τοπικοί κρημνοί-περιστρεφόμενοι, μεταθετοί, προωθητικοί
• Απομακρυσμένοι κρημνοί
3.Περιεχόμενοι ισ
• Δερματικοί
• Μυοδερματικοί
• Δερμο-μυο-οστικοί
ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ
(ADVANCEMENT FLAP)
• Οι πιο απλοί κρημνοί
• γραμμική ολίσθηση του κρημνού για κάλυψη του πρωτογενούς ελλείματος
• Πλάτος = με πλάτος ελλείμματος
• Μήκος: ανάλογα με το μήκος που χρειαζόμαστε (1:3, 1:4)
• Απλοί ή διπλοί (δύο κατευθύνσεων)

RANDOM
FLAP

AXIAL
FLAP

ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΙ
ΚΡΗΜΝΟΙ
• UNILATERAL ADVANCEMENT FLAP (U PLASTY)
• BILATERAL ADVANCEMENT FLAP
• (H PLASTY).
• A TO T PLASTY
• O TO L PLASTY
• V TO Y PLASTY (ISLAND PEDICLE FLAP)
• DOUBLE V TO Y FLAP
• KEY STONE FLAP
• CHEEK ADVANCEMENT FLAP
• CRENCENTIC ADVANCEMENT FLAP
• HELLICAL RIM ADVANCEMENT FLAP
• EAST TO WEST FLAP
• RINTALA FLAP
• AIRNS FLAP
• PEG FLAP
• BIPEDICLE ADVANCEMENT FLAP
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ KΡΗΜΝΟΙ
(ROTATION FLAP)
• Σχήμα ημικυκλίου
• Μία κοινή πλευρά με το έλλειμμα
• Ελλειπτική τομή σταδιακά μήκους μέχρι
κάλυψη ελλείμματος χωρίς τάση
• Tοξοειδής ολίσθηση του κρημνού γύρω
από ένα σημείο (pivot point) για κάλυψη
του πρωτογενούς ελλείματος με δημιουργία
δευτερογενούς το οποίο κλείνει χωρίς τάση
Dorsal nasal rotation flap
Rieger flap

RANDOM
FLAP

Γεωμετρικές παραλλαγές του
προωθητικού κρημνού

Ταξινόμηση των τοπικών δερματικών
κρημνών (random flap) ανάλογα με τον
τρόπο κίνησης

Dorsal nasal rotation flap
Rieger flap

Pinch modification of the linear
advancement flap to the traditional flap for
1.0 cm defect
A to T Flap

Pinch modification of the linear
advancement flap to the traditional flap for
1.0 cm defect

Z-plasty to widen the flap

Peng flap

Pinch modification of the linear
advancement flap to the traditional flap for
1.0 cm defect

A to T Flap

Z-plasty to widen the flap

A to T Flap

Z-plasty to widen the flap
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Τροποποίηση
από τους
Μarchac -Toth

Τροποποίηση
από τους
Μarchac -Toth

Peng flap

Peng flap

Dorsal nasal rotation f
Rieger flap

by Palomar/Cynosure

- Θεραπείες χωρίς gel!
- Mε το μεγαλύτερο SPOT SIZE της αγοράς: 7.5 cm2
- 2,5x φορές ταχύτερες θεραπείες από τους κορυφαίους
ανταγωνιστές

Η λύση στην αποτρίχωση
με τη σφραγίδα της PALOMAR
στη φαρέτρα της CYNOSURE!

BUILD MUSCLE!
REDUCE FAT!
Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στην υπηρεσία της αισθητικής
ιατρικής πετυχαίνει σε λίγες συνεδρίες αύξηση του μυϊκού
ιστού έως 18% με μείωση του λίπους έως 21%!
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας!
• Χωρίς χειριστή!
• ΧΩΡΙΣ αναλώσιμο!
• Medical CE

Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά, 210 6201404, 6944 73 73 06
www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com

ραμματικά

Γεωμετρία του περιστροφικού
κρημνού

BANNER TRANPOSITION FLAP

Το ύψος του κρημνού > από
το ύψος του ελλείματος

Κρημνός Antia-Bu. Παραλλαγή του helical rim
advancement chflap

Step by step η διαδικασία διαγραμματικά

Το ύψος του κρημνού > από
το ύψος του ελλείματος

Ευρεία αποκόλληση

METAΘΕΤΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ
(ΤRANSPOSITION
FLAPS)
Αύξηση της γωνίας > 90 μοίρες
Ευρεία αποκόλληση
Αυξάνει την τάση
στο δευτερογενές
Classic romboid
flap
(Limberg flap)
ελλειμα
• Μετακίνηση δέρματος
από μία περιοχή
«χαμηλής τάσης» σε γειτονική για κάλυψη
ελλείματος σε περιστροφικό άξονα με
δημιουργία
δευτερογενούς
ελλείματος

Bilobed flap
(δίλοβος μεταθετός κρημνός)

Αύξηση της γωνίας > 90 μοίρες
Αυξάνει την τάση στο δευτερογενές
ελλειμα

Οι χρησιμοποιούμενοι
περιστροφικοί κρημνοί
• classical rotation flap
• Bilateral rotation flap (O-Z FLAP)
• Dorsal nasal rotation flap (Rieger flap)
• Tenzel and Mustarde rotation flap
• Medial cheek rotation flap
• Cervicofacial rotation flap
• Antia–Bunch rotation flap the helical rim
• Hachet flap

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΡΟΜΒΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΡΗΜΝΟΥ

Z - PLASTY

The Double Hatchet Flap

DuFoumental flap

Limberg flap

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ –
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

ΝΗΣΙΔΩΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ
ISLAND PEDICLE FLAP V – Y FLAP
Note flap

Webster flap

Αποκλειστικός Συνδυασμός 2 Τεχνολογιών μαζί!
Το πρωτοποριακό μηχάνημα που συνδυάζει δύο τεχνολογίες σε μία:

² MARP – ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ
² RF – μονοπολική ραδιοσυχνότητα

και προσφέρει άμεσα ορατά αποτελέσματα σμίλευσης, αναδιαμόρφωσης,
τόνωσης, μείωσης της κυτταρίτιδας, μείωσης πόντων και χαλάρωσης.

ΝΗΣΙΔΩΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ
ISLAND PEDICLE FLAP V – Y FLAP

4. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
5. ΜΟΗS
6. INTRAOPERATIVE CONFOCAL MICROSCOPY
7. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ
ΔΑΚΤΥΛΟ

“Smart finger”
BASIC PRINCIPLES FOR FLAP
• Principle I: Replace Like With Like
If this cannot be accomplished, use the
next most similar tissue substitute. is to
camouflage the reconstruction as much
as possible
• Principle II: Think of Reconstruction in
Terms of Units
"The most important aspects of a regional
unit are its borders, which are demarcated
by creases, margins, angles and hair liners."
• Principle III: Always Have a Pattern and
a Back-up Plan
• Principle IV: Steal From Peter to Pay Paul
Apply the "Robin Hood" principle: steal
from Peter to pay Paul, but only when Peter
can afford it
• Principle V: Never Forget the Donor

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

6. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΒΛΑΒΗ (ΕΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ)

7. ΕΧΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

8. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
• «the old carpentry adage holds true in
reconstructive surgery: measure twice, cut one»
1. ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙΣ

4. ANAZHTHΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΥΚΟΛΑ

9. ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
• Το επίπεδο υποσκαφής εξαρτάται από δύο παραμέτρους:
1. βάθος του ελλείματος
2. ανατομική περιοχή
2. ΔΙΕΓΝΩΣΕ ΟΡΘΑ - ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ
ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙΣ
ΟΠΛΑ:
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
2. ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
3. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ.
ΣΕΛΙΔΑ 28

10. Γνώριζε καλά την «ανακατασκευαστική
σκάλα» (reconstructive ladder)

14. Στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση για την προάσπιση της επιβίωσης
του κρημνού

Assessment of flap viability

Πολύπλοκοι κρημνοί

Επούλωση κατά δεύτερο σκοπό

11. Να είσαι οπαδός του K.I.S.S
• keep it simple and safety

12. Πάντοτε έχε ένα back up (plan B)
σε περίπτωση αποτυχίας του αρχικού
πλάνου

Κ ρημνοί παρειών

ΔΕΡΜΑ

ANATOMICAL BOOK OF THE CHEEK

Ανατομικός προσδιορισμός των
παρειών
Each cheek is a large cosmetic unit demarcated
by several junction lines as follows:
• m edially at the nasofacial groove and
melolabial crease.
• laterally at the preauricular crease.
• superiorly at the orbital rim and superior
zygomatic arch.
• and inferiorly at the border of the mandible.

Pictorial atlas of anatomy Radlanski - Wesker
μετά την αφαίρεση του δέρματος

επιπολής στοιβάδα του υποδορίου

13. Μερίμνησε ώστε οι
γραμμές συρραφής να είναι
προσανατολισμένες κατά μήκος Ή
παράλληλα των γραμμών RSTL
Ανατομική προσέγγιση εκ των έξω
προς τα έσω

Pictorial atlas of anatomy Radlanski - Wesker
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LINGAMENTS

ώντας το δέρμα και το SMAS στην υποκείμενη βαθιά περιτονία και τον σκελετό του προσώπου σε καθορισμένες ανατομικές θέσεις

Superficial
fat compartments
• Infraorbital fat
• Medial cheek fat
• Nasolabial fat
• Middle cheek fat
• Lateral temporal-cheek fat
• Superior jowl fat
• Inferior jowl fat.

Ιδιαίτερο ανατομικό στοιχείο της περιοχής
Η σημασία των συνδέσμων
του προσώπου στην
δερματοχειρουργική
Η γνώση και η ανατομική τους εντόπιση έχει
μεγάλη σημασία:
• Για την κατανόηση της γήρανσης του δέρματος
• Τον καθορισμό των σημείων εφαρμογής των
ενέσιμων υλικών
• Του επιπέδου εφαρμογής των νημάτων ανάρτησης
•  Και χρησιμοποιούνται σαν οδηγά σημεία
στις χειρουργικές επεμβάσεις του μέσου τριτημορίου του προσώπου

“TREE – LIKE”

“TREE – LIKE”

Superficial facial fat
compartments and their
relationship to the retaining
ligaments
• Οι σύνδεσμοι του προσώπου είναι ισχυρά
και ινώδη εξαρτήματα που εκκινούν από το
περιόστεο ή τη βαθιά περιτονία του προσώπου και διερχόμενοι κάθετα μέσα από
τα στρώματα του προσώπου για να καταλήξουν στο χόριο
• Οι επιφανειακές επεκτάσεις τους σχηματίζουν υποδόρια διαφράγματα που χωρίζουν
τα διαμερίσματα του λίπους του προσώπου
• Οι σύνδεσμοι αυτοί λειτουργούν ως σημεία
αγκύρωσης, συγκρατώντας και σταθεροποι-

Retaining Ligaments of the Face: Review of
Anatomy and Clinical Application
Mohammed Alghoul, MD Mark A. Codner, MD
Aesthetic Surgery Journal, Volume 33, Issue 6, 1
August 2013, Pages 769–782,

ligaments CLASSIICATION
Furnas: Described 4 ls., that support the soft
tissue of the face:
• Zygomatic (McGregor’s patch), Mandibular
retaining ligaments in the cheek: from the
periosteum to affix the skin
• Anterior Platyma- cutaneous l
• Platysma- Auricular l

Stuzin:2 types of retaining ll:
• Osteocutaneous ll.:Zyg, Man. l.l.
• Fascial connections: Parotid- cut. l, Masseteric
cut.l
The zygomatic ll.: Fixate the malar
• pad to the underlying zygomatic
• eminence in the youthful face.
Masseteric Cutaneous ls:
• Fibroelastic septi that extends between the
superficial and deep facial fascia along the
anterior margin of the masseter m.
• Provides support to the SMAS- platysma in
the midface
TRUE LIGAMENTS OF THE CHEEK

ZYGOMATIC
LIGAMENT
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μετά την αφαίρεση
του επιπολής υποδορίου

SMAS
– Superficial Musculo Superficial MusculoAponeurotic System
– 1974 Skoog, 1976 Mitz/Peyronie Mitz
– d eep to the subdermal plexus and and
superficial to the major vessels and nerves
– Divides subq fat into 2 layers fat into 2 layers
Nonseptate fat between muscles and SMAS
Fibrous septae connect SMAS to dermis
– Transmits forces of facial expression

Μετά την απομάκρυνση
του SMAS

RFrax Lift
Η Medikα είναι μια εταιρεία συσκευών επαγγελματικής χρήσης αφοσιωμένη στην
κοσμετολογία και στην αισθητική ιατρική. Χάρη στη γνώση, στην πολυετή εμπειρία
μας, στη χρήση τελευταίας τεχνολογίας και στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση
έχουμε δημιουργήσει το Medikα RFrax Lift.
Το Medikα RFrax Lift είναι μια επαναστατική πλατφόρμα κλασματικής ραδιοσυχνότητας (Fractional Microneedle RF) με μικρο-βελόνες και (Fractional RF) χωρίς βελόνες, κατάλληλη για θεραπείες
προσώπου και σώματος, η οποία με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων
στέλνει τα ραδιοκύματα στο δέρμα και στο κατάλληλο βάθος.
3 αυτόματα προ-επιλεγμένα προγράμματα θεραπειών προσώπου
σώματος.
Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τις ίνες κολλαγόνου να παράγουν
άμεσα κολλαγόνο και ελαστίνη, με αποτέλεσμα την ανάπλαση,
αναδιαμόρφωση και αναζωογόνηση των ιστών.
Το Corian® σαν υλικό, όταν καθαρίζεται σωστά και λόγω των ιδιοτήτων υγιεινής που διαθέτει, εμποδίζει εντελώς την ανάπτυξη μούχλας, μικροβίων και βακτηρίων, για αυτό χρησιμοποιείται ευρέως
σε πάγκους εργαστηρίων και χειρουργεία.
Ιδανικό για:
Lifting, ρυτίδες, ουλές ακμής, ραγάδες, ουλές σώματος, κυτταρίτιδα, σύσφιξη σώματος.

Διαθέτει 2 κεφαλές:
Microneedling Fractional RF

Με δυνατότητα ρύθμισης βάθους και επιλεγμένης
ενέργειας. 3 αναλώσιμα τιπ θεραπειών. Η συχνότητα
μπορεί να προσαρμοστεί από 1 έως 5 MHz.

Fractional RF

Με δυνατότητα ρύθμισης εστιασμένης επιλεγμένης
ενέργειας.
Παλμός: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz
3 αυτόματα προ-επιλεγμένα προγράμματα θεραπειών
προσώπου σώματος.

Αυτόματη λειτουργία

3 έτοιμα προγράμματα
θεραπείας

Ισχύς εξόδου 60W

Ισχύς εισόδου έως 100 W

TM

Αναλώσιμα τιπ
3 τύποι

Oθόνη αφής
8”

Oλοφύτου 15, Άνω Πατήσια, 111 42 Αθήνα
Τηλ. 210 29 10 061, Fax: 210 29 29 267
www.medicontec.com • facebook.com/medicontec

MYEΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΩΤΙΔΑ

Αγγείωση των παρειών

Εγκαρσια προσωπική
αρτηρία

Μετά την αφαίρεση Παρωτίδος Μ.Ε.
Ζυγωματικού

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ

Stenson duct

μασητήρας

Deep fat

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΕΥΡΟ
ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ
Branches of facial nerve and
danger zones for undermining

• Η απαγωγή του φλεβικού αίματος γίνεται
προς την έσω σφαγίτιδα
• Οι φλέβες του προσώπου έχουν παράλληλη πορεία με τις αρτηρίες του προσώπου
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Aισθητική νεύρωση των παρειών
• V2 division trigeminal nevre
• V3 division trigeminal nevre
• Anterior cutaneous nerve of the neck
• Great aeuricular nevre (C2, C3)

MediClean
Eπαγγελματική αποστείρωση χώρου
υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο επαγγελµατικός αποστειρωτής της MEDIKA,
Medi Clean κατασκευάζεται σε συνεργασία µε την
PHILIPS και είναι µια συσκευή που παρέχει εξαιρετικά υψηλή απόδοση στη διαδικασία καθαρισµού του αέρα από ιούς, πτητικές οργανικές ενώσεις, σωµατίδια αιθαλοµίχλης, µικροοργανισµούς
σε εσωτερικούς χώρους µε την βοήθεια της UVC
ακτινοβολίας.
Σε αντίθεση µε τις συσκευές UVC που κυκλοφορούν στην αγορά παγκοσµίως (σκέτες λάµπες UVC
που απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή µε τον άνθρωπο) η MEDIKA, δηµιούργησε µια συσκευή που
µε την πρόσθετη διήθηση µε φίλτρο άνθρακα στα
0,1microns διοχετεύει καθαρό αέρα αποστειρωµένο µε UVC ακτινοβολία στα 254 nm και θεωρείται
ότι πιο αποτελεσµατικό και ασφαλές στη διαδικασία
αποστείρωσης µε ακτινοβολία UVC σε προστατευµένο περιβάλλον χωρίς να βλάπτει τον άνθρωπο!!!
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Ισχύς συσκευής: 68W (σηµαντικό για την απόδοση)
Ισχύς λάµπας UV-C: 36 W (σηµαντικό για την απόδοση
και το κόστος)
Τύπος UV-C: Philips
∆ιάρκεια λάµπας: 9000 ώρες ( 2 χρόνια )
Ακτινοβολία: 253,7nm UV-C
Τύπος συσκευής: Απολυµαντικό σύστηµα ροής αέρα UV-C
Πρόσθετη διήθηση: φίλτρο ενεργού άνθρακα
Καθαρισµός αέρα χώρου: 160m3/ ώρα, (από 29.472 τ.µ.
έως 58,844 τ,µ, ανάλογα το ύψος του χώρου)
CO R O N AV I R U S

∆ιαστάσεις: 14 x 15 x 63 cm
DIN EN
ISO 846

TM

Oλοφύτου 15, Άνω Πατήσια, 111 42 Αθήνα
Τηλ. 210 29 10 061, Fax: 210 29 29 267
www.medicontec.com • facebook.com/medicontec

Προβλήματα στην αποκατάσταση
ιστικών ελλειμάτων στην περιοχή
των παρειών
Rotation-advancement flap

• Το περίγραμμα των παρειών είναι πρωταρχικής
σημασίας για την αισθητική του προσώπου
• Η επιφάνεια των παρειών δεν είναι επίπεδη:
επίπεδη στην προωτιαία χώρα
κυρτή στο
κέντρο
κοίλη προς την μύτη
• Η δυναμική λειτουργία των παρειών δεν αναπαράγεται εύκολα
• Η χρήση των κρημνών μπορεί να μεταβάλλει
ή να εξαλείψει τις γραμμές που δημιουργούν
τις αισθητικές υπομονάδες του προσώπου

3D RECOSTRUCTION

Επιλογή του κατάλληλου
κρημνού στις παρειές
Παράμετροι:
• Διαστάσεις του ελλείματος
• Θέση
• Προσανατολισμός της μεγαλύτερης διάστασης
του ελλείματος (οριζόντια –κάθετα-διαγώνια)
• Ελαστικότητα του δέρματος της περιοχής

2η επιλογή: περιστροφικός
Ή προωθητικός κρημνός
ο οποίος θα απαιτούσε μεγαλύτερη τομή –
μεγαλύτερης έκτασης υποσκαφή – μεγαλύτερο κίνδυνο κάκωσης του προσωπικού νεύρου λόγω της επιφανειακής του πορείας στην
συγκεκριμένη ανατομική θέση

free margins
Cheek reconstruction requires attention to
the free margins of the:
• lower eyelid.
• nasal rim.
• upper lip.
• and oral commissure

περιστατικό: 1η επιλογή
• μεταθετός κρημνός limberg εκμεταλλευόμενος την ελαστικότητα του δέρματος στο
πόδι της χήνας
• έλλειμα αρ. έξωκανθού μετά από αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος διαστάσεων 1,2Χ1,0cm
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΡΗΜΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ
• Αποκατάσταση δερματικών ελλειμάτων που
προκύπτουν από αφαιρέσεις όγκων της περιοχής – τραύματα – εγκαύματα
• Αισθητική και λειτουργική βελτίωση της περιοχής.

3η επιλογή:
νησιδωτός προωθητικός κρημνός

Τελική επιλογή: μεταθετός
κρημνός Limberg

Περιοχή: infraorbital – lateral temporal cheek
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Αιμάτωμα - οίδημα - αναδίπλωση του δέρματος στον έξω κανθό τα οποία παρέρχονται
με τον χρόνο

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Asirox, Αqulift, Biophotas,
Erchonia, Hironic, Luminera, Sybaritic, WiQο

Το μέλλον της αποτρίχωσης
Το διοδικό laser INITIA είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες για θεραπείες
οριστικής αποτρίχωσης ενός σύγχρονου δερματολογικού Ιατρείου.
Αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία μόνιμης αποτρίχωσης και οριστικής μείωσης της
τριχοφυΐας. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο δέρματος
(τύποι Fitzpatrick I-VI),
συμπεριλαμβανομένου και του
μαυρισμένου δέρματος.Το μεγάλο
βάθος διείσδυσης που προσφέρει
η δέσμη laser του INITIA Laser
System επιτρέπει την απευθείας
θερμική καταστροφή του θύλακα
της τρίχας, διακόπτωντας την
αιμάτωση και ανάπτυξή του. Αυτά τα
χαρακτηριστικά έχουν αναδείξει το
διοδικό laser στο GOLDSTANDARD
της αποτρίχωσης παγκοσμίως.
• Εφαρμογές σε φωτότυπους
δέρματος I – VI
• Σταθερή ψύξη κεφαλής
έως -8 κελσίου
• Αυτόματη επιλογή ρυθμίσεων
- ενεργειών, ανάλογα με τον
φωτότυπο δέρματος, το πάχος
και το χρώμα τρίχας
• Φιλικό και στο μαυρισμένο δέρμα
• Μηδενικό κόστος συντήρησης
• Έως και 3 χρόνια εγγύηση

Περιστατικό

• Ευμεγέθες μελαγχρωματοκό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα στο medial cheek
1η επιλογή: νησιδωτός
προωθητικός κρημνός
• Μετά την αφαίρεση έλλειμα διαστάσεων 1.6
Χ2.7 cm με προσανατολισμό της μεγαλύτερης διάστασης διαγώνια παράλληλα με την
ρινοπαρειακή αύλακα και καλή κινητοποίηση δέρματος

Τελική επιλογή: νησιδωτός
προωθητικός κρημνός

Tips για τον κρημνό στην
συγκεκριμένη θέση
• Mήκος κρημνού 3πλάσιο από το μήκος του
ελλείματος
• Πλάτος κρημνού λίγο μικρότερο από το πλάτος του ελλείματος για αποφυγή του trapdoor
• Καλή περιφερειακή αποκόλληση.
• Αποφυγή τρώσης των υποκειμένων αγγείων
• Defatting του εγγύς άκρου του κρημνού
• Και εφαρμογή tie - over γάζας

CHEEK ROTATION FLAP LATERAL
MEDIAL

TIPS CHEEK ROTATION FLAP
• Έσω όριο του κρημνού: προσανατολισμός
κατά μήκος των γραμμών τάσεως και παράλληλα προς την ρινοπαρειακή αύλακα
• Άνω όριο: κατά μήκος του κογχικού ορίου - ζυγωματικού τόξου - προωτιαία χώρα - τραχηλική χώρα (ανάλογα με τις διαστάσεις του ελλείματος), MUSTARDE FLAP
– TENZEL FLAP
• Υποσκαφή στο όριο επιπολής υποδορίου
- SMAS
• Καθηλωτικά ράμματα στο περιόστεο στα σημεία: ζυγωματικό τόξο - κογχικό όριο - ρινοπαρειακή συμβολή
• Παροχέτευση στο κατώτερο τμήμα σε περίπτωση εκτεταμένου κρημνού προς αποφυγή δημιουργίας συλλογής
• Defatting και tie - over στο άπω εγγύς άκρο
του κρημνού
Βurrows graft for large
infraorbital defect

CHEEK ROTATION FLAP ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ
2η επιλογή: cheek rotation flap

3η επιλογή: cheek advancement flap

CHEEK ROTATION FLAP LATERAL
MEDIAL

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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Συνδυασμός μεταθετού κρημνού 30 μ WEBSTER
+ M PLASTY για την αποκατάσταση ευμεγέθους ελλείματος σtην προωτιαία χώρα στο
όριο του jawline

Μεταθετός κρημνός τύπου Limberg για αποκατάσταση στο jawline

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΚΑΦΗ

Μεταθετός κρημνός (Dufourmentel) για αποκατάσταση ελλείματος στην lateral-temporal unit

Double transposition flap για
κάλυψη διπλού ελλείματος

Τρίλοβος μεταθετός κρημνός στο όριο του ζυγωματικού τόξου
Complications
• Hematoma • Eyelid swelling • Flap necrosis
• Ectropion • Infection • Dehisence • Parotid
fistula • Hypertrophic scar- keloid formation
• Motor and sensory nerve damage
• Telegiectasia • Inner canthus tenting

Συνδυασμός μεταθετού κρημνού και Ζ-plasty
για κάλυψη κεντρικού ευμεγέθους ελλείματος

-

M oto r ne r v e d ama g e

Advancement cressenting flap (O-T)
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Προϊόν Μη Ενέσιµης Βιοανάπλασης, σε µορφή
gel, που εφαρµόζεται µε συγκεκριµένη τεχνική
από ιατρό. ∆ιεγείρει την κυτταρική ανανέωση
του δέρµατος και τον σχηµατισµό νέων ινών
κολλαγόνου (collagen booster). Άµεση
αισθητική βελτίωση στην ποιότητα του δέρµατος.
Πρόκειται για το µοναδικό προϊόν που συνδυάζει
τη δράση του H2O2 και µια υψηλή συγκέντρωση
TCA για µια αποτελεσµατική δερµατική διέγερση.

ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ TCA

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

βιοαναζωογόνηση
Χ Ω Ρ Ι Σ

Β Ε Λ Ο Ν Ε Σ

T H E R A
CE-MARKED
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000.000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

• ΜΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΒΙΟΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ Η2Ο2 ΜΕ TCA (33%) & KOXIKO OΞY (5%)

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
Τ. 210 65 65 505, 210 68 94 500, F. 210 65 65 507
E. info@pantimeless.com
W www.pantimeless.com

P Y
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ & ΕΠΙΤΑΧΥΝEI
ΤΗΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΓΕΝΕΣΗ
• ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑ, ENIΣΧΥΣΗ & ΤΟΝΩΣΗ
• ΑΜΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

• Χωρίς βελόνες
• Νo frosting
• Χωρίς πόνο
• Ολιγόλεπτη εφαρμογή
• Άμεσα εμφανή αποτελέσματα
• Άμεση επιστροφή στις καθημερινές
δραστηριότητες
• Εφαρμογή όλες τις εποχές του χρόνου

H2O 2

TC A
Modulatio n
Modifies skin barrier

Ease s penetration

H+

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

H2O2
Low concentratio n
Modulation of
inflammatory reaction s

Irritative action

• Σφριγηλότητα
• Λάμψη
• Λείανση της επιδερμίδας
• Άμεση αισθητική βελτίωση
• Ενυδάτωση

Increase d r ecepto r
availability and affinity

Growth factors

POMC

NEOCOLLAGENESIS

Dermal matrix
remodelling

TISSU E
RESTORATIO N

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

WiQo ICP CREAM Compact Colored Cream (10,5 ml)
SPF 50+: προστατεύει το δέρμα τόσο από τις ακτινοβολίες UVA όσο και από τις UVB, χάρη
στο μίγμα φυσικών και χημικών φίλτρων. Καλύπτει μικρές αποσβέσεις ομοιόμορφα και
αναδεικνύει τον τόνο της επιδερμίδας με φυσικό αποτέλεσμα. Δημιουργεί ένα λεπτό,
αόρατο και μεταξένιο στρώμα που προστατεύει το δέρμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Wide application Use: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μικρών ατελειών
μετά από διάφορους τύπους επεξεργασιών. Όφελος για το ιατρείο σας: το προϊόν
κάνει τον ασθενή να δείχνει και να αισθάνεται καλύτερα.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛEIOY ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Μόνο δύο βήµατα για λαµπερό, προστατευµένο, ενυδατωµένο δέρµα.

Ανατομικός προσδιορισμός της κροταφικής χώρας

Αποτελεί ανατομικό κόμβο ανάμεσα στο δέρμα του κρανίου-μετώπουπαρειών και κόγχου

Ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά:

From superficial to deep, the proposed terms
for the soft tissue layers of the temporoparietal
region include:
• temporoparietal fascia (TPF)
• loose areolar tissue plane
• superficial leaflet of temporal fascia
• fat pad of temporal fascia
• deep leaflet of temporal fascia
• fat pad deep to temporal fascia
• temporalis or temporal muscle, and
• pericranium
Η πιο κρίσιμη στοιβάδα στην χειρουργική
ανατομία της περιοχής είναι: superficial
tempoparietal fascia

anatomical book of the temple

Κρημνοί κροταφικής χώρας
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Έλεγχος της ελαστικότητας του δέρματος προσδιορισμός της πορείας του κροταφικού
κλάδου - γεωμετρία του κρημνού
Αισθητική νεύρωση της περιοχής
της κροταφικής χώρας

Εκτομή της βλάβης

Αγγείωση: επιπολής κροταφική
αρτηρία

Δημιουργία του κρημνού με παράλληλη ευρεία αποκόλληση του δέρματος περιφερειακά

Frontal
branch

Κλάδοι του προσωπικού νεύρου
Αλγόριθμος αποκατάστασης
ελλείματος στην κροταφική χώρα
• Το δέρμα της περιοχής έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα από εκείνη του μετώπου, και μπορεί να γίνει παράλληλα και μετάλλευση των
γειτονικών περιοχών: παρειών και τραχήλου.
• Τ α ανατομικά όρια που πρέπει να προσεχθούν είναι: φρύδια - έξω κανθός - hairline

Συρραφή του δέρματος
Ρομβοειδής κρημνός για
διατήρηση του hairline

Α TO T FLAP για διατήρηση της θέσης
του φρυδιού και της γωνίας του ματιού

Προσδιορισμός της πορείας
του κροταφικού κλάδου του
προσωπικού νεύρου

Μεταθετός κρημνός στην
κροταφική χώρα step by step
Επιπλοκές
• Οίδημα των φρυδιών
• Αιμάτωμα – blue eyes
• Seroma
• Κάκωση του κροταφικού κλάδου του προσωπικού νεύρου
Σχεδιασμός των ορίων εκτομής
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ID

Εκριζώνοντας
τον σταφυλόκοκκο:

θεραπεία όλης της οικογένειας;
Β. Παπαρίζος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Χρυσίζων σταφυλόκοκκος
• Συχνό αίτιο λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων
• Αποικισμός δέρματος ατοπικών ασθενών: >90%
• Συμμετοχή στις εξάρσεις της ατοπικής δερματίτιδας (άμεσα, με λοιμώξεις ή έμμεσα, με
εξωτοξίνες)
• Πρακτικά, η παρουσία του θεωρείται φυσιολογικό φαινόμενο σε όλους τους ανθρώπους (Rook)
• Χρόνιοι φορείς: 20% του γενικού πληθυσμού
• Περιστασιακοί ή παροδικοί φορείς: 30-60%
• Συνήθεις θέσεις αποικισμού: ρινικές κοιλότητες (35%), περίνεο (20%), πτυχές, χέρια, όνυχες, μασχαλιαίες κοιλότητες, μεσοδακτύλια ποδών (5-10%), λάρυγγας
Ο αποικισμός από σταφυλόκοκκο
• Θεωρείται ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ασθενείς
(χειρουργημένους, νεογνά, ΜΕΘ, μεταμοσχευθέντες κλπ) και σε ατοπικά άτομα
• Θεωρείται ότι συνδέεται με εξάρσεις της ατοπικής δερματίτιδας ή με γενικότερα, βαρύτερη
πορεία της νόσου
• Εκρίζωση σταφυλόκοκκου από θέσεις αποικιθεωρητικά, όφελος σε:
σμού
- Πρόληψη λοιμώξεων σε ασθενή - φορέα
- Πρόληψη μετάδοσης από άτομο σε άτομο
- Βελτίωση της πορείας της ατοπικής δερματίτιδας
• Συνηθέστερο μέσο αποικισμού: mupirocin τοπικά, δύο φορές την ημέρα επί 5-7 ημέρες (με
ή χωρίς λουτρά με chlorhexidine)
• Άλλα φάρμακα, τοπικά ή συστηματικά: όχι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αντοχές, περισσότερες παρενέργειες (τα συστηματικά)
• Mικροβιολογική επιτυχία εκρίζωσης από ρινικό βλεννογόνο: ~90% (επί πολλαπλών θέσεων αποικισμού: μικρότερη επιτυχία)
• Διάρκεια αποτελέσματος: μικρή (συνήθως,
<90 ημέρες)
Κλινικό όφελος
• Όχι αποδεδειγμένο: όχι σημαντική μείωση των
λοιμώξεων στους ευπαθείς ασθενείς
N Engl J Med. 2002; 346(24): 1871-7. Ann
Intern Med. 2004; 140(6): 419-25.
Ιnfect Control Hosp Epidemiol 2011; 32(9):87280
• Όχι αποδεδειγμένο σε ατοπικούς ασθενείς χωρίς
ενεργό λοίμωξη (ούτε και ως προσθήκη αντιβιοτικού στην υπόλοιπη θεραπεία)
Br J Dermatol 2010;163(1):12–26

Br J Dermatol. 2011;164(1):228
Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD003871
H σημασία του σταφυλόκοκκου στο
περιβάλλον
• Ο σταφυλόκοκκος στο περιβάλλον ασθενών με
συχνές λοιμώξεις ή ατοπικών ασθενών ανευρίσκεται συχνότερα σε σχέση με άλλους
• Περιβάλλον: πρόσωπα (συγγενείς, οικείοι, συμμαθητές, νοσηλεύτριες), αντικείμενα (πόμολα,
μοκέτες, πετσέτες, ξυριστικά, μπάνια, κλινοσκεπάσματα), οικόσιτα ζώα
• Αιτία ή αποτέλεσμα;
ΟΜΩΣ...
• Συνήθως, η μετάδοση του μικροβίου γίνεται
κυρίως μέσω των χεριών του ασθενούς (αυτο-επιμόλυνση), έως και 86% (μελέτες ταυτοποίησης στελέχους)
N Engl J Med 2002;346(24):1871-7
J Antimicrob Chemother 2009;64(1):9-15
Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109(6):448-53
• Ο αποικισμός των συγγενών ατοπικών ασθενών δεν είναι πάντοτε υψηλότερος απο του γενικού πληθυσμού
Acta Dermatol Venereol 2001; 81(5):366-7
Ann Allergy Asthma Immunol. 2011
Apr;106(4):323-9
• Στις διάφορες μελέτες, ο επανα-αποικισμός
συμβαίνει με το ίδιο στέλεχος, γεγονός που
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υποδεικνύει ατελή εκρίζωση και υποτροπή και
όχι εξωγενή αναμόλυνση από το περιβάλλον
J Antimicrob Chemother. 2009; 64(1): 9-15
Nαι, αλλά
• Ο αποικισμός των οικείων: ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αποτυχία της εκρίζωσης του
σταφυλόκοκκου στον ασθενή (MRSA στελέχη)
J Antimicrob Chemother. 2011; 66(10): 2418-24.
• Η μεταδοτικότητα επί ενεργού λοιμώξεως είναι δεδομένη (μολυσματικό κηρίο)
Kλινικές μελέτες εκρίζωσης
σταφυλόκοκκου και στους οικείους
• Fritz SA, et al. Household versus individual
approaches to eradication of communityassociated Staphylococcus aureus in children: a
randomized trial. Clin Infect Dis. 2012;54(6):743-51
τυχαιο• 183 παιδιά με λοιμώξεις δέρματος
απο-αποικισμός ασθενών vs αποποίηση
αποικισμός και των οικείων: όχι στατιστικά σημαντική διαφορά. Συμπέρασμα: «Household
decolonization was not more effective than
individual decolonization in eradicating
community-associated S. aureus carriage from
cases»
Aδιευκρίνιστα ζητήματα
• Η κλινική σημασία της εκρίζωσης του μικρο-

βίου σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, αλλά και με ατοπική δερματίτιδα
• Οι ακριβείς ενδείξεις χορήγησης θεραπείας
εκρίζωσης
• Η καλύτερη μέθοδος για την επίτευξη εκρίζωσης
• Η χρονική διάρκεια της θεραπείας
• Θεραπεία συντήρησης ή περιοδικές επαναλήψεις της θεραπείας, επί πόσο χρόνο και με
ποιά μέθοδο
• Το πότε και κατά πόσο πρέπει να περιλαμβάνονται προληπτικά και οι οικείοι των ασθενών
Τι κάνουμε;
• American Academy of Dermatology, οδηγίες για την θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας (2004): μόνον όταν υπάρχει ενεργός λοίμωξη.
• NICE (National Institute for Health and Clinical
Excellence), UK 2007: μόνo για περιπτώσεις
ενεργού λοίμωξης
• Infectious Diseases Society of America: αποαποικισμός των συγγενών δικαιολογείται σε
περίπτωση πολύ πιθανής διαπροσωπικής μετάδοσης
• Rook: εκρίζωση επί φορέων που η απασχόλησή τους μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για
άλλα άτομα (προσωπικό χειρουργείου, νοσηλεύτριες σε τμήματα νεογνών)
• Fitzpatrick, Bolognia, Braun-Falco, KatsambasLotti: ο απο-αποικισμός στους οικείους δεν συνιστάται και δεν απορρίπτεται σαφώς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η εκρίζωση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου
από το ρινικό βλεννογόνο ή τις άλλες θέσεις
αποικισμού έχει νόημα επί:
• Ασθενών με υποτροπιάζουσες σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών
μορίων, όταν δεν επαρκούν τα μέτρα υγιεινής
• Ασθενών με συχνές, σοβαρές εξάρσεις ατοπικής δερματίτιδας, ιδιαιτέρως όταν αυτές συνδέονται με λοιμώξεις
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• Φορέων του μικροβίου που λόγω εργασίας έρχονται σε επαφή με ευπαθή άτομα
• Σε άτομα του οικιακού ή στενού εργασιακού
περιβάλλοντος η προσπάθεια απο-αποικισμού,
αν και δεν έχει τεκμηριωθεί, θεωρείται εύλογα
δικαιολογημένη σε περίπτωση προφανούς μετάδοσης σε ασθενείς, ατοπικούς ή όχι
• Σε κάθε περίπτωση, η γενικευμένη χρήση αντιβιοτικών, τοπικών ή συστηματικών, και για μεγάλα
χρονικά διαστηματα, πρέπει να αποφεύγεται. ID

Eπείγοντα
δερματολογικά προβλήματα
στην πρωτοβαθμια περιθαλψη
Β. Παπαρίζος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Mερικοί θεωρούν ότι στη Δερματολογία δεν υπάρχουν επείγοντα. Στην
πραγματικότητα, στα επείγοντα της Δερματολογίας περιλαμβάνονται πάνω από
250 κλινικές οντότητες: δερματολογικά νοσήματα, συστηματικά νοσήματα με
δερματολογικές εκδηλώσεις, ή προβλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια
υγεία. Πχ:
• Λοιμώξεις, αυτοάνοσα όπως πέμφιγα κλπ πομφολυγώδη, οξεία λειχηνοειδής
πιτυρίαση (PLΕVA), φλυκταινώδης ψωρίαση, ερυθροδερμίες, ερπητικό έκζεμα,
αλλεργίες – φαρμακευτικές αντιδράσεις, κνίδωση-αγγειοοίδημα κλπ
• Βαρείες συστηματικές λοιμώξεις, αυτοάνοσα, αγγειίτιδες, δηλητηριάσεις κλπ
τοξικές καταστάσεις, οξεία GVH αντίδραση κλπ
• Γονόρροια, ψώρα
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ
• Απλός έρπητας
• Έρπητας ζωστήρας
• Μολυσματικό κηρίο
• Ερυσίπελας
• Κυτταρίτιδα
• Κοινές πυοδερμίες
• Εν τω βάθει λοιμώξεις μαλακών μορίων &
δέρματος
• Ψώρα
Απλός έρπης
• γραμμική ολίσθηση του κρημνού για κάλυψη του πρωτογενούς ελλείματος
• Πλάτος = με πλάτος ελλείμματος
• Μήκος: ανάλογα με το μήκος που χρειαζόμαστε (1:3, 1:4)
• Απλοί ή διπλοί (δύο κατευθύνσεων

ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΝ;
ΝΑΙ, αν:
• Η συμπτωματολογία είναι έντονη (πρωτολοίμωξη ή πρώτο κλινικό επεισόδιο)
• HSV-1: Ερπητική ουλοστοματίτιδα
• HSV-2: Έρπητας γεννητικών οργάνων

Απλός έρπης
HSV-1: πρωτοπαθής ουλοστοματίτις
• Συνήθως σε παιδιά-εφήβους (peak-years:1-5)
• Επώδυνες φυσαλίδες – μικρές ελκώσεις
πολυκυκλικές ελκώσεις. Σε όλο τον στοματοφάρυγγα ή/και στα χείλη
•Π
 όνος, δυσφαγία, σιελόρροια, κακοσμία
στόματος, πυρετός, σύστοιχη λεμφαδενίτιδα
HSV-2: έρπης γεννητικών οργάνωνπρωτολοίμωξη
• Σ υνήθως σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες
• Ε πώδυνες φυσαλίδες - ελκώσεις, συρροή
σε ομάδα, σε ερυθηματώδη βάση
• Σ υνοδός λεμφαδενίτις (άμφω)
• Σ υστηματικά συμπτώματα: πυρετός, κακουχία, μυαλγίες, κεφαλαλγία κλπ

Απλός έρπης - ΠΡΩΤΟΛΟΙΜΩΞΗ
Απαιτεί συνήθως συστηματική θεραπεία
Διάρκεια θεραπείας: 5-10 ημέρες:
• Acyclovir 400 X 3 (ή 200 Χ 5)
• Valaciclovir 1gr X 2
• Famciclovir 250 X 3
Τοπική θεραπεία:
• Ήπια αντισηπτικά ή (προληπτικά) τοπικά αντιΣΕΛΙΔΑ 46

βιοτικά ή αντιφλεγμονώδη
• ΟΧΙ τοπικά αντιικά
• Topical therapy with antiviral drugs offers
minimal clinical benefit, and its use is
discouraged (CDC)
• “Topical agents are less effective than oral
agents and cannot be recommended”(IUSTI)
• KANENA από τα κλασσικά συγγράματα δεν
συνιστά τοπικά σκευάσματα αντιικών για
οποιαδήποτε ερπητική λοίμωξη (HSV, VZV):
Fitzpatrick, Rook, Braun-Falco, Andrews,
Holmes, Katsambas-Lotti etc etc
• Σε κάθε περίπτωση, συνδυασμός συστηματικών και τοπικών αντι-ιικών: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ
Ε. Ζωστήρας

ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
ΝΑΙ, αν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:
• Ο ασθενής είναι πάνω από 50 ετών
• Το εξάνθημα είναι εκτεταμένο, αιμορραγικό,
νεκρωτικό, πομφολυγώδες
• Η συμπτωματολογία είναι έντονη
• Συνυπάρχει ανοσοκαταστολή
• Ο ασθενής δεν μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες για παραμονή στο σπίτι και ανάπαυση

χία κλπ)
• Θεραπεία εκλογής: πενικιλλίνη, ή:
• Ημισυνθετικές πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, μακρολίδια, κλινδαμυκίνη
• Tοπικά: αντισηπτικά, κομπρέσες κλπ

• ΑCYCLOVIR: tabl 800 1 mg 1x5 (08.00 πμ
- 12.00 – 04.00 μμ – 08.00 μμ – 12.00)
• VALACYCLOVIR: tabl 500 mg 2x3 ή tabl
1 gr 1x3
• FAMCICLOVIR: tabl 500 mg 1x3
• BRIVUDIN: tabl 125 mg 1x1
ΟΞΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Μολυσματικό κηρίο:
• Συνηθισμένο σε παιδιά, πολλαπλές εστίες,
κυρίως σε ακάλυπτα μέρη
Ερυσίπελας:
• Εξέρυθρη, οιδηματώδης πλάκα, με όχθο.
Συχνά, υψηλός πυρετός
Κυτταρίτις:
• Συνήθως μέτριος πυρετός
Πυοδερμίες:
• Συνήθως επί τραυματισμού ή εγκαύματος

Kυτταρίτιδα
• Στρεπτοκοκκική ή σταφυλοκοκκική λοίμωξη του δέρματος και του υποδόριου ιστού
• Συνήθως, σε προβληματικά κάτω άκρα
• Δέρμα: έντονη φλεγμονή, όχι σαφή όρια
• Συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, κακουχία κλπ)
• Θεραπεία: ως του ερυσιπέλατος

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Εγκαύματα
• Δήγματα εντόμων ή ζώων
• Παρασιτική κνήφη
«Κλασσικό» φαρμακευτικό
εξάνθημα
• Μικροκηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες, εξελισσόμενο συρρέει
• Με ή χωρίς κνησμό, με ή χωρίς συστηματικά συμπτώματα
• Συνήθως, 4-15 ημέρες μετά την έναρξη του
φαρμάκου
• Συνήθως, αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ, αλλοπουρινόλη ΚΛΠ - Αλλά: οποιοδήποτε φάρμακο
• Συνήθως, υποχώρηση μετά τη διακοπή του
φαρμάκου (εντός 1-15 ημερών)
• Αντιισταμινικά (ιδίως επί κνησμού) ± κορτιζόνη

Συνηθισμένο φαρμακευτικό εξάνθημα
Σύνδρομο DRESS
• Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic
Symptoms: φαρμακευτική αντίδραση
• Εξάνθημα, πυρετός, λεμφαδενοπάθεια, αιματολογικές διαταραχές και εμπλοκή νεφρών,
καρδιάς, παγκρέατος, πνευμόνων και ήπατος
• Θνητότητα: 10-20%, συνήθως λόγω ηπατικής ανεπάρκειας
• Συχνότερα αίτια: αντεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά, σουλφοναμίδες, αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ κλπ.
• Εμφάνιση: 2-6 εβδομάδες από την έναρξη
του φαρμάκου
• Θεραπεία: απομάκρυνση αιτίου, υποστηρικτική - συμπτωματική

Μολυσματικό κηρίο
• Επιπολής λοίμωξη του δέρματος
• Αίτιο: σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος
• Πολλαπλές εστίες, μελιτόχροες εφελκίδες
• Μεταδοτικό
• Επιπλοκές: οξεία σπειραματονεφρίτιδα (25%), κυτταρίτιδα
• Θεραπεία:
- Τοπικά αντισηπτικά, κομπρέσσες με φυσ.
ορό κλπ
- Σε μεμονωμένες βλάβες: τοπικό αντιβιοτικό (mupirocin, fusidic acid)
- Σε πολλαπλές βλάβες ή πομφολυγώδες
κηρίο: συστηματικά αντιβιοτικά (amoxycillin/
clav, κεφαλοσπορίνες, κλινδαμυκίνη, TMP/
SMX, δοξυκυκλίνη κλπ)
Θυλακίτις

Ερυσίπελας
• Στρεπτοκοκκική λοίμωξη του δέρματος (έως
το χόριο)
• Συνήθως, σε προβληματικά κάτω άκρα
• Δέρμα: έντονη φλεγμονή, σαφή όρια-όχθος
• Συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, κακου-

• Δερματίτιδα εξ επαφής

Δοθιήνωση

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συστηματική αντιβιοτική αγωγή:
• Πενικιλλίνη (per os ή και iv)
• Ημισυνθετικές πενικιλλίνες (amoxycillin +
clav.acid)
• Κεφαλοσπορίνες (Α ή Β΄ γενεάς)
• Μακρολίδια
• Κλινδαμυκίνη
• ΟΧΙ πρώτη επιλογή κινολόνες
Τοπική αγωγή:
• Αντισηψία – ξήρανση – αντιφλεγμονώδη
• Τοπική αντιβίωση (;;;)
Aντιπυρετικά – παυσίπονα - αντιφλεγμονώδη
ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ-ΑΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Φαρμακευτικό εξάνθημα
• Οξεία κνίδωση – αγγειοοίδημα
• Πολύμορφο ερύθημα, Stevens-Johnson, ΤΕΝ
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Σύνδρομο AGEP
• Acute Generalized Exanthmatous Pustulosis:
φαρμακευτική αντίδραση (90%)
• Συνήθως, 5-7 ημέρες από την έναρξη του
φαρμάκου
• Εκτεταμένο εξάνθημα από πολυάριθμα φλυκταινίδια
• Πυρετός, πολυμορφοπυρήνωση, ηωσινοφιλία, ηπατίτιδα κλπ
• Θνητότητα: ~5%
• Αντιμετώπιση: απομάκρυνση αιτίου (υποχώρηση συμπτωμάτων σε < 2 εβδομάδες), συμπτωματική θεραπεία. Κορτιζόνη: όχι απαραίτητη

Acute Generalized Exanthematous Pustulosis
(AGEP)
Kνίδωση-αγγειοοίδημα
• Εκδήλωση αλλεργική ή μη (αυτοάνοση κνίδωση, χολινεργική κνίδωση, κνίδωση από
φυσικά αίτια κλπ)
• Απελευθέρωση ισταμίνης, βραδυκινίνης,
προσταγλανδίνης D2, λευκοτρένης C4 κλπ
από ιστιοκύτταρα ή βασεόφιλα
• Συνήθεις αιτίες: φάρμακα, λοιμώξεις, εισπνεόμενα αλλεργιογόνα, χημικά, τροφές κλπ
• Οξεία αλλεργική κνίδωση: αντίδραση τύπου
Ι: IgE σφαιρίνη ιστιοκύτταρα αποκοκκίωση ισταμίνη αγγειοδιαστολή σχηματισμός πομφών, αγγειοίδημα κλπ

μό – πρόσωπο, συμμετοχή βλεννογόνων,
αποκόλληση δέρματος <10% της επιφάνειας σώματος
• Toxic Epidermal Necrolysis (TEN, Lyell): εκτεταμένες πομφόλυγες, κηλίδες, βλατίδες, συμμετοχή βλεννογόνων, αποκόλληση δέρματος >30% της επιφάνειας σώματος
• Μεταξύ 10-30%: SJS/TEN

Οζιδια Osler

Πολύμορφο ερύθημα

Βλάβες Janeway

Γραμμοειδείς
υπωνύχιες
αιμορραγίες

Μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις
• Eξάνθημα κυρίως πορφυρικό – πετεχειώδες,
ενίοτε παροδικές κηλίδες ή βλατίδες
• Πιθανές οι κεντρικές νεκρώσεις ή ο σχηματισμός πομφολύγων
βαρύτερη πρόγνωση
• Εκτεταμένες βλάβες
Stevens-Johnson

Κνίδωση: πομφοί

Αγγειοοίδημα
ΟΞΕΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ – ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• Προσπάθεια ανεύρεσης και αναίρεσης της
αιτίας (ιστορικό)
- Φάρμακα, τροφές, λοιμώξεις, χημικά, παράγοντες του περιβάλλοντος κλπ
• Αντιισταμινικά:
- Προτιμώτερο: νεώτερες γενεές (Levocetirizine, Desloratadine, Bilastine)
• Κορτιζόνη (;;;)
• Δίαιτα (;;;)
• ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ: ΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ
Πολύμορφο ερύθημα, StevensJohnson, TEN
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ: Λοιμώξεις (συνήθως έρπης), φάρμακα κλπ
• Πολύμορφο ερύθημα – minor: κηλίδεςβλατίδες-τυπικοί στόχοι, συνήθως στα άκρα
• Πολύμορφο ερύθημα – major: ως το minor,
συμμετοχή και βλεννογόνων, αποκόλληση
δέρματος <10% της επιφάνειας σώματος
STEVENS-JOHNSON SYNDROME, TEN: Λοιμώξεις, φάρμακα κλπ
• Stevens-Johnson: κηλίδες, βλατίδες, άτυποι στόχοι, πομφόλυγες, συνήθως σε κορ-

Τοξική Επιδερμιδική Νεκρόλυση (Lyell)
Αντιμετώπιση
•Π
 ολύμορφο ερύθημα, Stevens-Johnson:
απομάκρυνση αιτίου, υποστηρικτική αγωγή
• ΤΕΝ: εις μονάδα εγκαυματιών
•Χ
 ορήγηση κορτιζόνης, iv σφαιρίνης, αντιισταμινικών: εξαιρετικά αμφιλεγόμενη

Βαρείες συστηματικές λοιμώξεις
• Μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτις – μηνιγγιτιδοκοκκαιμία
• Βακτηριακή ενδοκαρδίτις
• Βακτηριαιμία από ψευδομονάδα
• Σηψαιμία
• Νεκρωτική περιτονιίτις
Βακτηριακή ενδοκαρδίτις
• Πορφυρικό - πετεχειώδες εξάνθημα
• Γραμμοειδείς υπωνύχιες αιμορραγίες
• Οζίδια Osler
• Κηλίδες Janeway (παλάμες – πέλματα)
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Ερυθροδερμία
• Αίτια: δερματίτις, ψωρίαση, φαρμακευτική αλλεργία, λέμφωμα, λευχαιμία, διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση, φυλλώδης
πέμφιγα κλπ
• Υψηλός πυρετός – ρίγος, διαταραχές θερμορρύθμισης, απώλεια ύδατος – αφυδάτωση,
υπολευκωματιναιμία, απώλεια ηλεκτρολυτών, αναιμία, περιφερική αγγειοδιαστολή –
καρδιακή κάμψη
• Άμεση ανάγκη διόρθωσης αιμοδυναμικών
και ηλεκτρολυτικών διαταραχών

Συχνά, δερματολόγος
δεν υπάρχει, ή δεν εφημερεύει...
• Η κλινική υποψία βάσει των εκδηλώσεων από
το δέρμα μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία
• Μιά απλή απόφαση, μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο
• Kαλύτερα να ανησυχήσεις δέκα φορές χωρίς να χρειάζεται, παρά να μην ανησυχήσεις
μία που θα πρέπει...
ID

ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ KAWASAKI:

Σημαντικές οι βλάβες
στο δέρμα και στο στόμα
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)
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

Η νόσος Kawasaki είναι οξεία εμπύρετος πολυσυστηματική νόσος που προσβάλλει παιδιά συνήθως κάτω των 6 ετών,
άγνωστης αιτιολογίας. Τα βασικά κλινικά σημεία και συμπτώματα είναι πυρετός, προσβολή βλεννογόνου στόματος και
οφθαλμών, πολύμορφο δερματικό εξάνθημα και τραχηλική λεμφαδενοπάθεια. Αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα αποτελεί
την πιο συχνή επίκτητη αιτία καρδιαγγειακών διαταραχών στα παιδιά, με στόχο τα στεφανιαία αγγεία.

Η

νόσος του Kawasaki ή δερματοβλεννογόνιο λεμφαδενικό σύνδρομο είναι οξεία εμπύρετη πολυσυστηματική νόσος
που προσβάλλει κυρίως παιδιά μεταξύ 2 μηνών έως 12 ετών, και χαρακτηρίζεται από αγγειίτιδα. Η νόσος περιγράφηκε στην Ιαπωνία, όμως σήμερα έχουν καταγραφεί ενδημικές και επιδημικές μορφές σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη, πιθανολογείται ότι λοιμογόνος μικροοργανισμός, πιθανά ιός, προκαλεί ανοσολογική αντίδραση με
έντονο αγγειοτροπισμό.
Το φάσμα των κλινικών σημείων και συμπτωμάτων της νόσου είναι μεγάλο, όμως οι κύριες εκδηλώσεις είναι: (α) αιφνίδιος πυρετός (3840°C) που διαρκεί πάνω από 5 ημέρες, (β) έντονη αμφοτερόπλευρη, όχι πυώδης, επιπεφυκίτις και χοριοειδίτις (Εικ. 1), (γ) ερύθημα και οί-

δημα του περινέου, παλαμών και πελμάτων,
καθώς και των δακτύλων των χεριών και ποδιών που ακολουθείται από χαρακτηριστική απολέπιση της επιδερμίδας (Εικ. 2, 3, 4), (δ) πολύμορφο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, (ε) ερυθρότητα, οίδημα και ραγάδες στα χείλη και
υπερώα, καθώς και ερυθρότητα και διόγκωση
των θηλών της γλώσσας (Εικ. 5, 6), και (στ) τραχηλική λεμφαδενοπάθεια.
Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα
και απαιτούνται η παρουσία του πυρετού και
τουλάχιστον 4 ακόμη από τα κύρια διαγνωστικά κριτήρια (Πίνακας Ι).
Σπανιότερα, παρατηρούνται βήχας, αρθραλγίες και αρθρίτις, ουρηθρίτις, ηπατίτις, άσηπτη
μηνιγγίτις, έμετοι, διάρροια, νεφρική προσβολή, μυοκαρδίτις, περικαρδίτις, ανευρυσματική

Εικ. 1: Aμφοτερόπλευρη επιπεφυκίτις, βλεφαρίτις και ερυθρότητα στο κάτω χείλος.

ΣΕΛΙΔΑ 54

Πίνακας Ι. Νόσος Kawasaki. Bασικά διαγνωστικά κριτήρια
• Πυρετός (38-40°C) πάνω από 5 ημέρες
• Αμφοτερόπλευρη επιπεφυκίτις
• Ερύθημα βλεννογόνου στόματος, διόγκωση μυκητοειδών θηλών, οίδημα και ραγάδες χειλέων
• Πολύμορφο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
• Ερυθρότητα, οίδημα και απολέπιση της επιδερμίδος στα χέρια και τα πόδια
• Λεμφαδενοπάθεια τραχήλου
• Ηλικία ασθενών κάτω των 6 ετών

διάταση της στεφανιαίας και άλλων αρτηριών.
Οι κύριες επιπλοκές βρίσκονται ταξινομημένες στον Πίνακα ΙΙ. Η πρόγνωση, εφόσον αντι-

Εικ. 2: Οίδημα και χαρακτηριστική απολέπιση του δέρματος των δακτύλων και της ράχης της παλάμης.

& Ενηµέρωση
Ασθενών
ΗΥποστήριξη
υπηρεσία UCBCares®
παρέχει
μια σειρά εξειδικευμένων λύσεων
για να υποστηρίξει εσάς και τους ασθενείς σας αναφορικά με τη χρήση
Επικοινωνήσετε
την υπηρεσία UCBCares®
των προϊόντων τηςµε
UCB.

>

Κλήση µε χρέωση: 210 99 74 200
Κλήση χωρίς χρέωση:
00800129910
Πληροφορίες
για τα
φάρμακα της UCB που έχετε συνταγογραφήσει
Email:
και
για UCBCares.GR@ucb.com
περαιτέρω πληροφορίες.

https://www.ucbpharma.gr/
> Πληροφορίες
σχετικά με την θεραπευτική κατηγορία των προϊόντων
Για πρόσθετες πληροφορίες ή για αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών
της
UCB με στόχο
την ενίσχυση
της πληροφόρησης και της κατανόησής
επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
µας.
σας.

> Καταγραφή και απάντηση σε όλα τα παράπονα που σχετίζονται
με τα προϊόντα της UCB
> Καταγραφή όλων των Ανεπιθύμητων Συμβάντων των φαρμάκων
της UCB για βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον ιατρό σας, τον φαρμακοποιό σας ή το νοσηλευτικό προσωπικό.
Το ίδιο ισχύει και για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε
τις ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω της Κίτρινης Κάρτας στον ιστότοπο του ΕΟΦ www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral.
Με την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
την ασφάλεια των φαρμάκων μας.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΔΠ)
και θα διατηρούνται εμπιστευτικά.

UCB A.E. Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τ.Θ. 72 558, 164 01 Αργυρούπολη
GR-N-OT-2000002

Εικ. 3: Xαρακτηριστική απολέπιση της επιδερμίδας στα δάκτυλα του ποδιού.

μετωπιστεί έγκαιρα, είναι καλή. Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 1-2,8%, κυρίως από καρδιακή
ανεπάρκεια. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πίνακα ΙΙΙ.
Εργαστηριακά παρατηρούνται αύξηση των
λευκών αιμοσφαιρίων, κυρίως των ουδετεροφίλων, στο περιφερικό αίμα, αναιμία, θρομβοκυτοπενία, αυξημένη ΤΚΕ και CRP, αύξηση των
ηπατικών τρανσαμινασών.
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι επίσης απαραίτητο. Τα ιστολογικά ευρήματα είναι μη ειδικά
και χαρακτηρίζονται από οίδημα του χορίου και
περιαγγειακή φλεγμονώδη διήθηση.
Θεραπευτικά, φάρμακο πρώτης επιλογής είναι η ενδοφλέβια χορήγηση ανθρώπινης γσφαιρίνης σε δοσολογία 2 g/kg εφάπαξ, που
πιστεύεται ότι προφυλάσσει από καρδιαγγειακά συμβάματα.
Η ασπιρίνη, εξάλλου, σε δοσολογία 80-100

Εικ. 4: Διόγκωση και οίδημα του γόνατος και χαρακτηριστική απολέπιση της επιδερμίδας.

Πίνακας ΙΙΙ. Κλινική Διαφορική Διάγνωση
• Ιλαρά
• Οστρακιά
• Τοξική σταφυλοκοκκική επιδερμική νέκρωση

Πίνακας ΙΙ. Κύριες επιπλοκές νόσου
Kawasaki
•M
 υοκαρδίτις, περικαρδίτις, υπεραιμική καρδιακή ανεπάρκεια και ανεύρυσμα στεφανιαίων αρτηριών, που αποτελεί τη κύρια αιτία θανάτου
• Προσβολή ΚΝΣ (άσηπτη μηνιγγίτις, πάρεση
κρανιακών νεύρων, διαταραχές ακοής κ.α.)

• Πολύμορφο ερύθημα
• Φαρμακευτικό εξάνθημα
• Οζώδης πολυαρθρίτις παιδιών

• Γαστρεντερικές (κοιλιακά άλγη, διάρροια, ηπατίτις, ίκτερος, διόγκωση χοληδόχου κύστεως)
• Μυοσκελετικές (αρθραλγίες, αρθρίτις)

mg/kg την ημέρα κατανεμημένη σε 4 δόσεις,
για 2 περίπου εβδομάδες, και στη συνέχεια 35 mg/kg για 6-8 εβδομάδες, θεωρείται επίσης
φάρμακο πρώτης επιλογής. Η θεραπεία της νόσου είναι έργο του Παιδιάτρου.

• Ουρογεννητικό (ουριθρίτις, πορίτις, άσηπτη
πυουρία)

Συμπερασματικά, η νόσος Kawasaki αποτελεί
τυπικό παράδειγμα πολυσυστηματικής νόσου
όπου πέραν του Παιδιάτρου εμπλέκονται στην

διαγνωστική διαδικασία επιπλέον πολλές άλλες
ειδικότητες κυρίως ο Δερματολόγος, ο Οφθαλμίατρος ο Στοματολόγος. ID

Εικ. 5: Ερυθρότητα και ραγάδες στο ερυθρό κράσπεδο του κάτω χείλους.

• Αγγειοσάρκωμα
• Αμυλοείδωση

Εικ. 6: Eρυθρότητα και διόγκωση των μυκητοειδών θηλών της γλώσσας.
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Λοίμωξη από HPV
& Καρκινογένεση
Κατευθυντήριες Οδηγίες
ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τους HPV.
Επιπτώσεις από τις HPV λοιμώξεις.
Η φυσική ιστορία της λοίμωξης και της καρκινογένεσης.
Πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με τους HPV.
Οι θηλωματοϊοί στη φύση
(Papilloma Viruses)

HPV: Φυλογενετικό δένδρο
HPV
• Έχουν χωριστεί σε ομάδες (A, B, C, D, E)
με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές στο
DNA τους.
• Περίπου 40 HPV, από την ομάδα Α, ονομάζονται γεννητικοί τύποι.
Εάν μολυνθούμε από HPV θα νοσήσουμε;
• Οι HPV μας μολύνουν συχνά και παρασιτούν στον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς να
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Λοιμώξεις από θηλωματοϊούς

HPV Types Differ in Their Disease
Associations
~40 Types

Mucosal
Sites of infection

Cutaneous
Sites of infection

~ 80 Types

Low risk (non-oncogenic)
High risk (oncogenic)
HPV 6, 11
HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Cervical C
Anogenital Cancers
Oropharyngeal Cancer
Cancer Precursors
Low Grade Cervical Disease

Genital Warts
Laryngeal Papillomas
Low Grade Cervical Disease

Δερματικοί τύποι των HPV
Οι θηλωματοϊοί στον άνθρωπο
(Human Papilloma Viruses - HPV)
Τον άνθρωπο προσβάλλουν περισσότεροι από
150 θηλωματοϊοί.
• Οι HPV προσβάλλουν
μόνο επιθήλια.
• Έχουν ειδίκευση για τον
τύπο του επιθηλίου.
• Δ ιαφορετικοί τύποι
HPV προσβάλλουν
διαφορετικές περιοχές στο σώμα μας.

“Common”
Hand and Foot
Warts

Human Papilloma Viruses
• « Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους ιούς
Polyoma αλλά και τους HSV, φαίνεται ότι
και οι HPV έχουν προσαρμοστεί καλά στον
ξενιστή τους.
• Έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στα
επιθήλιά μας επί μακρόν, πιθανόν ισοβίως
(σε αρκετές περιπτώσεις).
• Συνήθως παρασιτούν και πολλαπλασιάζονται αποτελεσματικά χωρίς να μας προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.»
• «Κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής μας με
τους HPV, ο ανθρώπινος οργανισμός ανέπτυξε αμυντικούς μηχανισμούς που περιορίζουν
τις παθογενετικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων ιών.
• Αυτοί οι μηχανισμοί είναι επιτυχείς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου και υπάρχει
μια ισορροπία μεταξύ της ιογόνου δράσης
και των αμυντικών μας μηχανισμών.
• Συμβαίνουν όμως και ατυχήματα.»
Οι γεννητικοί HPV προκαλούν:
Κονδυλωματώδεις Αλλοιώσεις
και Καρκίνους
Γεννητικοί HPV: Ο δεύτερος πιο συχνός
καρκινογόνος παράγοντας για τον
άνθρωπο (μετά τον καπνό)
• «Υπολογίζεται ότι ευθύνονται (σε επίπεδο
πλανήτη) για το:
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• 5% των καρκίνων στον άνθρωπο
• 10% των καρκίνων στις γυναίκες
• 15% των καρκίνων στις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες
Pisal 2012
Γεννητικοί HPV: Παθογένεια
• Υποκλινικές αλλοιώσεις στα επιθήλια
• Οξυτενή κονδυλώματα
• Θηλωμάτωση λάρυγγα
• Προκαρκινικές αλλοιώσεις και Καρκίνοι

Λοιμώξεις και Καρκίνος

Cancer
Number of cases
worldwide
estimates for 2002

Agent

Τράχηλος
Τράχηλος μήτρας
μήτρας

HPV
HPV
HBV and HCV
Viruses

EBV

HIV / HHV-8
HTLV-I
Bacteria

Υπόλοιποι καρκίνοι
καρκίνοι εκτός
εκτός τραχήλου
τραχήλου
Υπόλοιποι

53.880
53.880

Στοματοφάρυγγας
Στοματοφάρυγγας

14.500
14.500

Liver

535.000

Nasopharynx

78.100

Hodgkin lymphoma

28.600

Burkitt’s lymphoma

6.700

Kaposi’s sarcoma

66.200

Non-Hodgkin’s lymphoma

36.100

ATL

3.300

0,9
0,03

11.500

Schistosomes

Bladder

10.600

0,1

Liver flukes

Liver

2.500

0,02

1.932.800

17,8

5,5

Markowitz LE, Dunne EF, Saraiya M, et
al Human papillomavirus vaccination:
recommendations of the Advisory Committee
on Immunization Practices (ACIP. MMWR
Recomm Rep. 2014;63:1-30)
Περιστατικά HPV-σχετιζόμενων καρκίνων
• Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ σε 27.000 άτομα γίνεται
διάγνωση καρκίνων που σχετίζονται με HPV
Αυτό σημαίνει μια περίπτωση ανά 20
λεπτά!

Hartwig et al Papillomavirus research 2015
1: No indication for Gardasil or HPV9; data
on file. Europe: 32 countries from
EMA + Switzerland
Νοσήματα από τους γεννητικούς HPV ΗΠΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ
Καρκίνος πέους

1,600

Καρκίνος κεφαλής

Καρκίνος αιδοίου
Καρκίνος πρωκτού

2,900

5,900

1,500

Καρκίνος κεφαλής

11,500

Γεννητικά
κονδυλώματα

Φυσιολογικό πλακώδες επιθήλιο
Επιφάνεια επιθηλίου

Καρκίνος κόλπου

800

Καρκίνος πρωκτού

Με ποιους τρόπους μας
μολύνουν οι γεννητικοί HPV;
πόσο συχνά;
Άμεσες και απώτερες επιπτώσεις
από τη μόλυνση

400

500

1600

160,000

Καρκίνος
τραχήλου μήτρας

180,000

Γεννητικά
κονδυλώματα

25

HPV – associated Cancers by Type
Average number of new HPV-related cancers,
by sex, United States, 2006-2010
vagina; oropharyn
x; 1800;
600; 3%
10%

HPV-σχετιζόμενα Νοσήματα στην
Ευρώπη
Κάθε χρόνο στην ΕΕ, ο ιός HPV προκαλεί:
• Θεραπείες και παρακολούθηση
• Οι άνθρωποι υποφέρουν
• Επίδραση στην ποιότητα ζωής

1,0

Lymphoma

• Πιθανή επίδραση στην έκβαση της κύησης
• Κόστος

Ο HPV δεν προκαλεί μόνο καρκίνο
τραχήλου μήτρας

4,9

592.000

All agents

Επιπτώσεις από HPV:
• Εκτός από τον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας
• Καρκίνοι αιδοίου, κόλπου και πρωκτού στη
γυναίκα
• Καρκίνοι πρωκτού και πέους στον άνδρα
• Καρκίνοι κεφαλής - τραχήλου
IARC 2009:
1. HPV types: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58 and 59 are carcinogenic
to humans.
2. There is sufficient evidence in humans for the
carcinogenicity of HPV 16. HPV 16 causes
cancer of the cervix, vulva, vagina, penis,
anus, oral cavity, oropharynx, and tonsil.
IARC. IARC Monographs on the Evaluation
of Carcinogenic Risks to Humans. Biological
agents volume 100 B A review of human
carcinogens Lyon, France 2009

5,2

Stomach

H.pylori

Helminths

% of all cancers

492.800
492.800

; 0; 0%

anus;
2600;
15%

penis; 700;
8%

anus;
1400;
15%

vulva;
2200; 13%

cervix;
10400;
59%

oropharynx;
7200; 77%

Women (n=17,600)

Men (n=9,300)
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Βασική μεμβράνη

Τράχηλος μήτρας
• Ο ΗΡV εισβάλλει μέσα στο επιθήλιο λόγω
των ρωγμών που δημιουργούνται από τον
τραυματισμό του επιθήλιου κατά την σεξουαλική επαφή

Ο ΗΡV δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί
από μόνος του

Ποια είναι τα απώτερα
ενδεχόμενα μετά τη μόλυνση
από γεννητικούς HPV;
Εάν μολυνθείτε θα δημιουργηθεί
οπωσδήποτε λοίμωξη;
Πότε και πώς προκύπτει
καρκινογένεση;
Η φυσική ιστορία της μόλυνσης
από ΗΡV

Μόλυνση από τους γεννητικούς τύπους
των HPV
• Η φλεγμονή από τους HPV εξαπλώνεται γρήγορα στο δέρμα και τους βλεννογόνους του
κατώτερου γεννητικού συστήματος. Προκειμένου για τη γυναίκα, η φλεγμονή συνήθως αφορά:

Το αιδοίο
Τον κόλπο
		

Τον τράχηλο
της μήτρας

Λοίμωξη παραγωγικού τύπου
• Απελευθέρωση χιλιάδων ιικών DNA στην
επιφάνεια του επιθηλίου
• Κοιλοκύτταρα, ASC-US, LSIL

Ενσωμάτωση του DNA του HPV στο DNA
του ανθρώπινου κυττάρου (Μετάλλαξη)
Όποτε στον οργανισμό συμβαίνουν μεταλλάξεις:
• ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί p53 και pRb
και επιδιορθώνεται η βλάβη ή σκοτώνεται το
μεταλλαγμένο κύτταρο (απόπτωση)
• Οι HR-HPV εξουδετερώνουν και τους δύο
μηχανισμούς

Πού βρίσκονται οι HPV
που θα σας μολύνουν;
Ποιοι είναι
οι τρόποι μετάδοσης
των γεννητικών HPV;
Γεννητικοί HPV
Επιθηλιοτρόποι ιοί, επιλεκτικοί και με
εξειδίκευση
Ποια επιθήλια προσβάλλουν;
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΒΛΕΝΟΓΟΝΝΟΙ:
• Κατώτερο γεννητικό σύστημα
• Περιπρωκτική περιοχή
• Στοματοφάρυγγας
Τρόποι μετάδοσης των γεννητικών HPV
(Απαιτείται τριβή με δέρμα ή βλεννογόνο
με αλλοιώσεις)
- Σεξουαλική μετάδοση
• Κολπική
• ή πρωκτική επαφή
• Τριβή δέρματος – βλεννογόνων γεννητικών
οργάνων (χωρίς εισχώρηση)
• Στοματική επαφή
• Συσκευές (δονητές κλπ)
- Αυτοενοφθαλμισμός κυρίως με χρήση δαχτύλων (σημαντικός τρόπος για τη μετάδοση του ιού σε γειτονικές περιοχές)
- Μη σεξουαλική μετάδοση (μητέρα – παιδί)

Εάν μολυνθούμε από HPV
Θα νοσήσουμε;
Οι μολύνσεις από τους HPV είναι
πολύ συχνές και η συχνότητά
τους αυξάνεται με την πάροδο
του χρόνου
Μια ματιά στα δεδομένα:
• Οι μολύνσεις από τους HPV είναι πολύ συχνές.
• 30-40% των γυναικών ηλικιών 20-24 ετών
μολύνονται από κάποιον ή κάποιους HPV
υψηλού κινδύνου (HR-HPV).
• Ο επιπολασμός των HPV νοσημάτων αυξάνεται συνεχώς.
Οξυτενή Κονδυλώματα
Επιπολασμός: ΗΠΑ, 1966-2013

Σε τι διαφέρουν οι HPV χαμηλού κινδύνου
από τους HPV υψηλού κινδύνου

Centers for Disease Control and Prevention. 2013
Sexually transmitted diseases Surveillance. CDC
Web site. http://www.cdc.gov/std/stats13/
figures/49.html.

Εκτιμώμενος κίνδυνος για μόλυνση από
γεννητικούς HPV
• Άνδρες: 70-98%
• Γυναίκες: 54-95%
CDC 2016
Φλεγμονή μετατρεπτικού τύπου:
Καρκινογένεση

Chesson HW, Dunne EF, Hariri S, Markowitz LE.
The estimated lifetime probability of
acquiring human papillomavirus in the United
States. Sex TransmDis. 2014;41(11): 660-664

Συχνότητα ανεύρεσης μόλυνσης από
HPV, Manchester, U.K.
30%
Any HPV

25%
Percentage HPV (+)

Άμεσα και απώτερα ενδεχόμενα μετά τη
μόλυνση από HPV
• Λοίμωξη παραγωγικού τύπου (το σύνηθες
ενδεχόμενο – μπορεί να προκληθεί από
όλους τους HPV)
• Καρκινογένεση (το σπάνιο ενδεχόμενο –
μπορεί να προκληθεί μόνο από τους HRHPV, συνήθως μετά από επίμονη λοίμωξη)

High-risk HPV

20%
15%
10%
5%
0%

15

20

25

30

35

40

45

50

55+

Age Group

Peto et al. Br. J. Cancer (2004:91:942-53)
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Η φυσική ιστορία της επίμονης
λοίμωξης από HR-HPV στον τράχηλο
της μήτρας

5454

Καρκίνος τραχήλου μήτρας
Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
σεξουαλικώς μεταδιδόμενου
νοσήματος
Καρκινογένεση από HPV στον τράχηλο
της μήτρας

Επίμονη λοίμωξη,
Προκαρκινικές αλλοιώσεις
και Διηθητικός καρκίνος
~10 Χρόνια

:

Καρκινογένεση από τους HPV
στον τράχηλο της μήτρας:
Το σπάνιο ενδεχόμενο μιας συχνής μόλυνσης
• Πιθανότητα μόλυνσης από HPV: >80%
• Πιθανότητα εκδήλωσης CIN2,3: 0,5-1%
• Πιθανότητα για καρκίνο τραχήλου: 0,25%

Από τη φυσική ιστορία της καρκινογένεσης
στον τράχηλο:
Η καρκινογένεση προκύπτει μόνο
μετά από επιμένουσα λοίμωξη
Χρόνος
Μόλυνση
Εμφάνιση
στον τράχηλο πρώτης
της μήτρας
αλλοίωσης

HPV DNA τεστ –
Λανθάνουσα
παραμονή του
ιού

Δραστηριοποίηση
ανοσοποιητικού
(ανοσία κυτταρικού
τύπου)

HR – HPV clear 12-24 months
LR – HPVs clear 4-9 months
Εμφάνιση
αντισωμάτων

HPV DNA τεστ +
Λοίμωξη παραγωγικού τύπου,
Χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις
(LSIL: CIN1, κονδυλώματα)

Μοντέλο καρκινογένεσης
στον τράχηλο της μήτρας

:

:

Τράχηλος μήτρας
Συχνότητες απλής μόλυνσης από HPV, προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνων

Ενδοεπιθηλιακές Αλλοιώσεις
(Intraepithelial Neoplasia?) στο κατώτερο
γεννητικό σύστημα και στον πρωκτό
• Cervical: CIN
• Vulvar: VIN
• Vaginal: VaIN
• Penile: PeIN
• Anal: AIN
• Perianal: PaIN

Η φυσική ιστορία της καρκινογένεσης
στον τράχηλο
Επιμένουσα
(1 έως 10 έτη)

Λοίμωξη

Τραχηλικό
επιθήλιο

Λοίμωξη
από HPV
Καταστολή

HPV DNA τεστ –
Μόνιμη
υποχώρηση
λοίμωξης

LAST Project - 2012 (Lower Anogenital
Squamous Terminology)
• Ταξινόμηση αλλοιώσεων – Απλές λοιμώξεις
και προκαρκινικές αλλοιώσεις.
• Οι όροι LSIL, HSIL δεν χρησιμοποιούνται μόνο
για περιγραφή κυτταρολογικών ευρημάτων
αλλά και για ιστολογική διάγνωση.
• The Lower Anogenital Squamous Terminology
Standardization (The LAST Project) Consensus
Conference was held March 13-14, 2012 at
the Hyatt Regency San Francisco, in San Francisco, California. The Consensus Conference
was co-sponsored by the College of American Pathologists Pathology and Laboratory Quality Center and the ASCCP and representatives from 35 medical organizations and
federal agencies were in attedance to hear,
debate, and vote upon key recommendations.

Διήθηση

CIN2

CIN3

Καρκίνος

Καταστολή

Ήπιες
Κυτταρολογικές
Αλλοιώσεις

HPV DNA τεστ +
Επιμένουσα
ή υποτροπιάζουσα
λοίμωξη (αυξημένος
κίνδυνος για
HSIL –CIN2,3)

Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας
• Γνωστό αίτιο: Μόλυνση από HPV υψηλού
κινδύνου, μακροχρόνια παραμονή του ιού
στο επιθήλιο – καρκινογένεση (πρωτογενής
πρόληψη: η πρόληψη της μόλυνσης).
• Πριν τον καρκίνο υπάρχουν προκαρκινικές
αλλοιώσεις, οι οποίες μπορούν:
- να εντοπιστούν
- να θεραπευτούν (δευτερογενής πρόληψη).
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LSIL

LSILHSIL

-IN1

-IN1-IN2,3

LSIL

HSIL

HSIL
-IN2,3

-IN1 Πρόληψη
-IN2,3
Δευτερογενής
του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας
Πώς γίνεται:
• Τεστ Παπανικολάου - Αναζήτηση ύποπτων
κυττάρων
• HPV τεστ - Αναζήτηση HPV/DNA
• Κολποσκόπηση - βιοψία - ιστολογική εξέταση

Εντοπισμός και θεραπεία των
προκαρκινικών αλλοιώσεων – HSIL/CIN2,3
Μαζικός έλεγχος ασυμπτωματικού πληθυ-

σμού με:
Τεστ Παπανικολάου
HPV/DNA
		
Κολποσκόπηση

Predict Impact of Pap Screening on
Cancer Incidence

Risk Factors for HPV+OPC

No Pap
Pap q 5
Pap q 3
Pap q 2
Pap q 1

HPV and OPC
Myers E 2006 ASCCP Biennial Meeting Las
Vegas, NY
Δευτερογενής πρόληψη: Ευαισθησία HPV
τεστ CIN2+ (όλες οι ηλικίες)

J. Cuzick 2012

Κολποσκόπηση

Καρκινογένεση από HPV
σε άλλα όργανα

Μείωση του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας μέσω των προγραμμάτων
πληθυσμιακού ελέγχου

Καρκινογένεση στον πρωκτό, AIN, PaIN
Βλεννογόνος
εντέρου

Στήλες
Morgagni

Ανελκτήρας
του πρωκτού

Οδοντωτή
γραμμή

Σφιγκτήρας
του πρωκτού

Εν τω βάθει
Μέση μοίρα

Δέρμα Πλακώδες
επιθήλιο

Επιπολής

Ryan DP et al New Engl J Med. 2000;342:792-800

Cytology Sensitivity
CIN2+ (όλες οι ηλικίες)

Καρκίνοι κεφαλής - τραχήλου
Μαλθακή υπερώα

Αμυγδαλές
Βάση γλώσσας

Φωνητικές Χορδές

Τοίχωμα Φάρυγγα
Λάρυγγας

Τραχεία
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Μια ματιά στα δεδομένα:
• Προληπτικός έλεγχος για εντόπιση προκαρκινικών αλλοιώσεων εφαρμόζεται μόνο για
τον τράχηλο της μήτρας.
• Για τους υπόλοιπους καρκίνους υπάρχει μόνο
η πρωτογενής πρόληψη με εμβόλιο.
Εκτιμώμενος κίνδυνος για μόλυνση από
γεννητικούς HPV
• Άνδρες: 70-98%
• Γυναίκες: 54-95%
CDC 2016
Chesson HW, Dunne EF, Hariri S, Markowitz LE.
The estimated lifetime probability of
acquiring human papillomavirus in the United
States. Sex TransmDis. 2014;41(11): 660-664

Πόσες περιπτώσεις μπορούν να
προληφθούν; Με ποιο τρόπο;
• Με το συνδυασμό πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης
ΠΡΟΛΗΨΗ Καρκίνων που
προκαλούνται από τους HPV
• Πρωτογενής
Πρόληψη της μόλυνσης με
εμβόλια.
Ο προληπτικός εμβολιασμός, πριν από την
έναρξη των σεξουαλικών επαφών, προσφέρει υψηλά ποσοστά κάλυψης (70%-90%).

Relative
in 9vHPV
9vHPV
RelativeContribution
Contribution of
of HPV
HPV Types
Types in
Vaccine
to Cervical
CancersWorldwide
Worldwide
Vaccine
to Cervical
Cancers

• Δευτερογενής
Εντοπισμός και θεραπεία
προκαρκινικών αλλοιώσεων.
Έχει αποδειχθεί επιτυχής όσον αφορά κυρίως τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας,
στις χώρες όπου γίνεται μαζικός προληπτικός έλεγχος ρουτίνας.
Συχνότητα ανεύρεσης HPV υψηλού
κινδύνου σε 2855 περιπτώσεις
καρκίνων
μήτρας
0
10 τραχήλου
20
30
40
50
HPV 16
HPV 18
HPV 45
HPV 31
HPV 33
HPV 52
HPV 58
HPV 35
HPV 59
HPV 56
HPV 39
HPV 51
HPV 73
HPV 68
HPV 66
HPV X
Άλλοι
τύποι

HPV 18

HPV 45

HPV 31

HPV 33

HPV 52

HPV 58

HPV 16

70%

+ HPV 18
+ HPV 45

+ HPV 31

60

57,4
16,6
6,8
4,3
3,7
2,5
2,3
2,2
1,5
1,3
1,2
1,1
0,7
0,5
0,5
4,4
1,9

HPV 16

% μολύνσεις από HPV
μεταξύ HPV + γυναικών (μονές
και πολλαπλές μολύνσεις μαζί)

Getrig DM, Brotherton JM, Budd AC, Drennan K,
Chappell G, Saville AM. Impact of a Population based
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Τι προσφέρει η κάλυψη
από 5 επιπλέον HPV?

Μια ματιά στα δεδομένα:
Για την πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου μήτρας

Project Burden and Costs With
Widespread HPV Vaccination

Πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας
Από τον Γ. Παπανικολάου μέχρι πρόσφατα
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Μethylprednisolone aceponate (MPA)

Ανασκόπηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
που το καθιστούν
ένα ιδιαίτερα εύχρηστο κορτικοστεροειδές
Κωνσταντίνος Σφαέλος
Προϊστάμενος Ιατρικού Τμήματος Δερματολογίας Leo Pharma Hellas S.A.
Στην ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ)
και σε κάθε άλλη χρόνια, υποτροπιάζουσα
φλεγμονώδη νόσο του δέρματος
βασικός θεραπευτικός στόχος παραμένει η
διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ
άμεσης αποτελεσματικότητας,
δραστικότητας και ασφάλειας1.

Σ

την οξεία φάση με μέτρια έως σοβαρά
συμπτώματα απαιτείται θεραπεία με αντιφλεγμονώδεις παράγοντες. Τα τοπικά
κορτικοστεροειδή εξακολουθούν να αποτελούν το ‘’χρυσό πρότυπο’’ της αντιφλεγμονώδους θεραπείας για ήπιες έως μέτριες περιπτώσεις, ακόμη και μετά την εισαγωγή των τοπικών αναστολέων καλσινευρίνης (pimecrolimus
και tacrolimus).
Τα κορτικοστεροειδή, δρώντας μέσω μιας σειράς οδών για τη μείωση της φλεγμονής2-3, μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση τους, οι συχνότερες τοπικά4-9. Για το
λόγο αυτό, οι ερευνητικές προσπάθειες στόχευαν να βελτιστοποιήσουν την ισορροπία μεταξύ της δραστικότητας και της ασφάλειας. Ο
συνδυασμός βέλτιστης αποτελεσματικότητας με
ελάχιστες παρενέργειες είναι ο ιδανικός για κάθε
κατηγορία ασθενών. Ιδιαίτερη σημασία έχει σε ασθενείς με εκτεταμένες βλάβες, χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε παιδιά και αναπαρίσταται μέσω του θεραπευτικού δείκτη TIX10.
Η πιο πρόσφατη γενιά κορτικοστεροειδών - οι
μη αλογονωμένοι διεστέρες κορτικοστεροειδών
- εξισορροπεί την υψηλή αντιφλεγμονώδη δραστικότητα με χαμηλή συχνότητα τοπικών ανεπιθύμητων συμβάντων και απουσία συστηματικών παρενεργειών11-12.
Το MPA ανήκει σε αυτή την πρόσφατη γενιά κορτικοστεροειδών. Το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξής του περιλαμβάνει πληθώρα μελετών σε διάφορες μορφές εκζέματος, όπως αλλεργικά εκζέματα εξ επαφής, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, σμηγματορροϊκό έκζεμα, δισκοειδές έκζεμα, δυσιδρωτικό έκζεμα, κοινό έκζεμα, ΑΔ, νευροδερματίτιδα, φλεγμαίνουσες και κνησμώδεις
δερματοπάθειες του τριχωτού της κεφαλής και
νομισματοειδές έκζεμα. Το ΜΡΑ καταδεικνύει
ευνοϊκό λόγο κινδύνου-οφέλους σε σχέση
με την αντιφλεγμονώδη δράση, την έλλειψη αντίδρασης ευαισθησίας και ατροφίας
και την καλή αποδοχή από τους ασθενείς13.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μορίου διαφοροποιούν την φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του MPA από άλλα κορτικοστεροειδή τάξης ΙΙΙ:
• έχει μια ομάδα μεθυλίου στο C-6 η οποία
αυξάνει τη δέσμευση των υποδοχέων -

και ως εκ τούτου τη δραστικότητά του,
• λόγω της διπλής εστεροποίησης, είναι σημαντικά περισσότερο λιπόφιλο από άλλα μόρια, γεγονός που διευκολύνει την
ταχεία και αποτελεσματική διείσδυσή του
στην κεράτινη στιβάδα. Ως εκ τούτου παρουσιάζει αυξημένη βιοδιαθεσιμότητά14-15.
• Μέσω των εστερασών του δέρματος, που
βρίσκονται κυρίως στο σημείο της βλάβης, μετατρέπεται από MPA σε ένα μεταβολίτη πιο ισχυρό, τον MPP, ο οποίος έχει
μικρό χρόνο ημίσειας ζωής, δηλαδή απενεργοποιείται γρήγορα στην κυκλοφορία
και έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών1,16
• δεν περιέχει μονάδα αλογόνου, γεγονός
που συμβάλλει σε υψηλό βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τοπικής και συστηματικής
δραστηριότητας15.
Η ταχεία δράση του MPA αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 50-80% των ασθενών με
ΑΔ εμφανίζουν βελτίωση των συμπτωμάτων εντός 1 εβδομάδας από την έναρξη της θεραπείας17-18. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε
>90% έως και 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της
θεραπείας17, 19.
Η χρήση του MPA μία φορά την ημέρα έχει
δείξει καλή αποτελεσματικότητα, με ταχεία έναρξη δράσης σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών με
ΑΔ. Ειδικότερα παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από τον κνησμό και την ερυθρότητα σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα18, 20-22. Σε βρέφη ηλικίας <18 μηνών, το 85%
των οποίων έλαβαν θεραπεία με γαλάκτωμα
MPA παρουσίασε πλήρη ύφεση ή σημαντική
βελτίωση της AΔ μετά από 3 εβδομάδες20.
Περισσότερο από το 90% των ασθενών με
AΔ στο τριχωτό της κεφαλής παρουσίασε πλήρη ύφεση ή σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από 2 εβδομάδες θεραπείας με διάλυμα MPA 0,1% μία φορά την ημέρα22.
Σε ό,τι αφορά το προφίλ ασφαλείας, πλήθος
μελετών σε μοντέλα-οργανισμούς απέδειξαν
πως οι ανεπιθύμητες ενέργειες έπειτα από χορήγηση MPA είναι σημαντικά χαμηλότερες από
αυτές άλλων κορτικοστεροειδών τις ίδιας τάξης
δραστικότητας ή/και παρόμοιες με άλλων λιγότερο ισχυρών23-26.
Όσον αφορά τη βραχυχρόνια θεραπεία, το
ποσοστό εμφάνισης τοπικών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι περίπου 5% και περιλαμβάνουν
ερύθημα, εξάνθημα, ξηρότητα, απολέπιση και
αίσθηση καψίματος, όλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας15, 18-19, 24, 26.
H μακροχρόνια θεραπεία έχει μελετηθεί σε
1745 ασθενείς με AΔ και μόνο το 0,2% εμφάνιΣΕΛΙΔΑ 70

σε ατροφία του δέρματος ή τελαγγειεκτασία, πιθανόν λόγω προϋπάρχουσας κατάστασης19, 26.
Αναφορικά με τη συστηματική απορρόφηση, σε μελέτη ασθενών με ΑΔ που έλαβαν θεραπεία με αλοιφή MPA 0,1% μία με τρεις φορές ημερησίως για 3 με 4 μήνες, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα συμβάντα και δεν παρουσιάστηκε καμία επίδραση στον άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων (ΥΥΕ)26. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στην ταχεία έναρξη δράσης του MPA. Επίσης, τα επίπεδα κορτιζόλης παρέμειναν στις αρχικές συγκεντρώσεις
σε παιδιά που έλαβαν MPA για 1 εβδομάδα24.
Το MPA διατίθεται σε ένα ευρύ φάσμα σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων μίας αλοιφής,
μιας κρέμας, ενός γαλακτώματος και ενός διαλύματος, για την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών κάθε ασθενούς.
Συμπερασματικά, η ταχεία έναρξη δράσης,
η υψηλή αποτελεσματικότητα και δραστικότητα, η πολύ χαμηλή συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και η λήψη μία
φορά τη μέρα, καθιστούν το MPA μια ιδιαίτερη εύχρηστη επιλογή για ένα ευρύ φάσμα ασθενών με διάφορες μορφές εκζέματος.
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MEDICONTEC

MediClean
Eπαγγελματική αποστείρωση χώρου
υγειονομικού ενδιαφέροντος
DIN EN
ISO 846

Η MEDIKA είναι µια Ευρωπαϊκή εταιρία µε εργοστάσιο στην Γερµανία και Πολωνία. Το συγκεκριµένο
µηχάνηµα MediClean κατασκευάζεται µε εξαρτήµατα και λάµπες UV-C στα 253.7nm από την PHILIPS Medical
και όχι µε εξαρτήµατα από την Κίνα. Έχει πιστοποίηση CE, ISO και GREEN GUARD (ασφαλή τόσο για τους
ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον).
Είναι αποδεδειγµένο επιστηµονικά πως οι συσκευές µε αρκετά
ισχυρό φως UV-C καταστρέφουν µικροοργανισµούς όπως βακτήρια, ιούς και άλλα παθογόνα.
Η υπεριώδης ακτινοβολία Γ ή UV-C βρίσκεται στο ηλεκτροµαγνητικό
φάσµα µε µήκος κύµατος µεταξύ 100 – 280 nm (ISO 21348) και αποτελεί την πλέον επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία γιατί µπορεί να
επιφέρει µεταλλάξεις και καρκινογενέσεις. Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία απορροφηθεί από το DNA του µικροοργανισµού, τότε αδρανοποιείται η ανάπτυξή του και επιβραδύνεται ο πολλαπλασιασµός του,
κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώνεται το πλήθος των ενεργών µικροοργανισµών που εµπεριέχονται στον αέρα και δύνανται να αναπαραχθούν.
Σε αντίθεση µε τις συσκευές UVC που κυκλοφορούν στην αγορά παγκοσµίως (σκέτες λάµπες UVC που απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή µε τον άνθρωπο) η MEDIKA σε συνεργασία µε την PHILIPS δηµιούργησε µια συσκευή που µε την Πρόσθετη διήθηση µε φίλτρο
άνθρακα διοχετεύει καθαρό αέρα µε UVC ακτινοβολία σε προστατευµένο -περιβάλλον χωρίς να βλάπτει τον άνθρωπο!!!
Μελέτες επιστηµόνων δηλώνουν και επιστήουν την προσοχή:
Συσκευές µε φίλτρα και ιονιστές, δεν έχουν κανένα αποτελέσµατα
στην αποστείρωση των χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Η έκθεση της επιτροπής προειδοποιεί επίσης ότι η απολύµανση υπεριωδών «ραβδιών» ή άλλων προϊόντων υπεριώδους ακτινοβολίας για
οικιακή χρήση (σκέτες λάµπες µε επίστρωση χαλαζία ή συστήµατα
εξαερισµού µε λάµπες plasma κ.λ.π.) –όπως είναι ανεπαρκώς αποδεδειγµένα και µη ρυθµισµένα– µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο
για την ασφάλεια και είναι απίθανο να παρέχουν την αναµενόµενη προστασία. Η µικροβιοκτόνος UV µέσα σε συσκευή καθαρισµού αέρα µπορεί να αναπτυχθεί επιτυχώς και µε ασφάλεια για την
απολύµανση του αέρα σε νοσοκοµεία, αίθουσες αναµονής, ιατρεία,
µονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία παρουσία ανθρώπων.
Πηγή:https://www.ies.org/standards/committee-reports/
Πως λειτουργεί:
Μια από τους πιο σηµαντικούς τρόπους µετάδοσης/έκθεσης του ιού
SARS CoV-2 µέσω του αέρα είναι η ακόλουθη: Η αερογενής µετάδοση µέσω µικρών σωµατιδίων (<5 microns), τα οποία µπορεί να
παραµείνουν στον αέρα για ώρες (για την ακρίβεια 180 λεπτά της
ώρας) και µπορούν να µεταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι τελικά να καθίσουν σε κάποια επιφάνεια. Αυτά δηµιουργού-

νται επίσης από βήχα, φτέρνισµα και οµιλία. Τέτοια µικρά σωµατίδια ιού παραµένουν αεροµεταφερόµενα, µπορούν να ταξιδεύουν
σε µεγάλες αποστάσεις και µεταφέρονται από ροές αέρα στα δωµάτια ή στους αγωγούς εξαγωγής των συστηµάτων εξαερισµού.
Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ:∆1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ https://eody.gov.
gr/neos-koronaios-covid-19/?fbclid=IwAR3ICxJAS3RoxCqugTwlhcH
X7NugCpG1wqTRj-lyrb9zld3Hh0l28Bb2SwU
Η συσκευή αποστείρωσης κλειστού
τύπου Mediclean της Medika διαθέτει διπλό φίλτρο άνθρακα το οποίο εισέρχεται στην είσοδο του συστήµατος
αναρρόφησης (βεντιλατέρ) αναρροφώντας σταθερά 2,66 m3 αέρα ανά λεπτό.
Ο αέρας οδηγείτε σε κλειστό θάλαµο
αποστείρωσης όπου ακτινοβολείται
από λυχνία UV-C της Phillips εκποµπός
στα 253,7 nm (ozone – free). Ο αέρας
παραµένει στον θάλαµο αποστείρωσης
για επαρκεί χρόνο προκειµένου να πάρει δόση κατάλληλη να αδρανοποιήσει
εντελώς το µικροβιακό φορτίο που
υπάρχει εγκλωβισµένο στο θάλαµο.

Η ακτινοβολία δεν εκπέµπεται εκτός
του µηχανήµατος πράγµα που το καθιστά κατάλληλο σε παρουσία ανθρώπων. (καλύπτει 160 κυβικά αέρα δηλ. ως 58,844 τ.µ. κάθε 60 λεπτά
της ώρας συνεχόµενα).
Η διαδικασία δεν αφήνει επιβλαβή
απολυµαντικά προϊόντα και ο χρόνος έκθεσης του αέρα παρέχει θανατηφόρο δόση για µικροοργανισµούς, καταστρέφοντας το γενετικό τους
υλικό απενεργοποιώντας τους και καθιστώντας τη συσκευή
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αποτελεσµατική και ασφαλή. (σε όλους τους χώρους που έχουν
το σύστηµα λαµβάνουν πιστοποίηση που αναρτάται στο χώρο ότι αποστειρώνεται µε ειδικό σύστηµα αεροµεταφερόµενης
αποστείρωσης).

∆εδοµένου ότι η UV είναι"φως", ταξιδεύει στον αέρα µε την ταχύτητα του φωτός και όταν η πηγή UV είναι απενεργοποιηµένη, η υπεριώδης ακτινοβολία έχει φύγει. ∆εν υπάρχουν "υπολείµµατα" και σίγουρα ο αέρας δεν είναι "ραδιενεργός".
• Το σύστηµα Medi Clean παράγει όζον στην ατµόσφαιρα;
Το φάσµα υπεριώδους ακτινοβολίας περιέχει τέσσερα ξεχωριστά µήκη κύµατος - UV-A, B, C και Vacuum UV - το καθένα λειτουργεί σε
διαφορετικά επίπεδα ενέργειας και µόνο ένα είναι ικανό να παράγει
όζον (Vacuum UV).
Όπως θα παρατηρήσετε στο παρακάτω γράφηµα, το Vacuum UV
λειτουργεί στην περιοχή των 100-200nm, όπου είναι ικανό να παράγει όζον. Το UV-C, αντιστρόφως, φτάνει στη βέλτιστη µικροβιοκτόνο αντοχή του κοντά στα 253,7nm. Επειδή το όζον µπορεί να
παραχθεί µόνο κάτω από 200 nm, στα 253,7 nm (στρογγυλεµένο
στα 254 nm), το µικροβιοκτόνο µήκος κύµατος δεν παράγει όζον.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
• Πόσα τ.µ. καλύπτει;
Καλύπτει 160 κυβικά αέρα την ώρα δηλ. ( απο 29.472 τ.µ.ώς 58,844
τ,µ, την ώρα ανάλογα το ύψος του χώρου).
• Σε περίπτωση που έχω πολλά δωµάτια πρέπει να το µετακινώ;
Σε περίπτωση που τα δωµάτια είναι κοντά µε ανοιχτές πόρτες δεν
χρειάζεται µετακίνηση. Σε περίπτωση χρήσης σε κλειστό δωµάτιο
π.χ. λέιζερ, αποτρίχωση κ.α. χρειάζεται και δεύτερη συσκευή ή µεταφορά της ίδιας.
• Σε περίπτωση χρήσης σε χώρο µε κλιµατισµό επηρεάζει;
Μπορεί να χρησιµοποιείται και ταυτόχρονα µε κλιµατιστικό εφόσον
έχουν καθαριστεί τα φίλτρα του (ιδανικό για κλιµατιζόµενους χώρους).
• Ποια η διαφορά του από τις σκέτες λάµπες αποστείρωσης
UVC και από ιονιστές µε φίλτρα άνθρακα ή άλλα φίλτρα;
Τα απλά φίλτρα καθώς και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα φιλτράρουν
σωµατίδια και µικροοργανισµούς µέχρι 0.3 microns (καλό για σκόνες και οσµές µόνο). Η UV-C σκοτώνει όλους του µικροοργανισµούς
ανεξαρτήτου µεγέθους. Σε αντίθεση µε τις συσκευές UVC που κυκλοφορούν στην αγορά παγκοσµίως (σκέτες λάµπες που απαγορεύεται
η χρήση τους παρουσία ανθρώπων) καθώς και για συσκευές ιονισµού µε σκέτα φίλτρα, το Mediclean διαθέτη ειδικό φίλτρο ενεργού
άνθρακα µε πρόσθετη διήθηση στα 0.3 microns διοχετεύει καθαρό
αέρα στον χώρο, που έχει αποστειρωθεί πλήρως από την UVC ακτινοβολία στα 253,7nm που διαθέτει η συσκευή στο εσωτερικό της,
χωρίς η ακτινοβολία να έρχεται σε επαφή και να βλάπτει τον άνθρωπο!!!
• Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία UVC χρησιµοποιείται για
την αποστείρωση χώρου, ο αέρας καθίσταται "ραδιενεργός";
Είναι δικαιολογηµένο το µπέρδεµα για τη λέξη "ακτινοβολία". Είναι προτιµότερος ο όρος "φως υπεριώδους ακτινοβολίας" αντί για
"υπεριώδη ακτινοβολία" γι αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι "φως" - δεν µπορείτε να την δείτε επειδή τα
µάτια µας δεν είναι ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ωστόσο, είναι µια µορφή φωτός µε µήκη κύµατος πέρα από το "ιώδες"
άκρο (εξ ου και ο όρος "υπεριώδης") του φάσµατος του φωτός.

Τι είναι το όζον;

Το όζον, που ονοµάζεται επίσης Vacuum Ultraviolet (UV-V), είναι
ένα µόριο αερίου που περιέχει τρία (3) άτοµα οξυγόνου - και ως εκ
τούτου, έχει αποσταθεροποιητική επίδραση στο οξυγόνο στον αέρα
Στους ανθρώπους, το όζον µπορεί να ερεθίσει τις ρινικές διόδους,
να προκαλέσει ναυτία και η εκτεταµένη έκθεση µπορεί να οδηγήσει
σε φλεγµονή των πνευµόνων.
Κατά ειρωνικό τρόπο, το υπεριώδες φως στο µήκος κύµατος 240315nm θα σπάσει αυτό το τρίτο εξάρτηµα ατόµου οξυγόνου και
θα το µετατρέψει σε οξυγόνο. Η µέγιστη καταστροφή του όζοντος
συµβαίνει στο µήκος κύµατος των 254 nm. Έτσι, µια λάµπα UV-C
στο µήκος κύµατος 253,7nm θα καταστρέψει πραγµατικά το όζον!
Η ASHRAE (παγκοσµια οργάνωση) www.ashrae.org/covid19 είπε
ότι ορισµένα καθαριστικά αέρα παράγουν όζον και ως εκ τούτου, η
θέση της είναι να προτείνει τη διακοπή της χρήσης "συσκευών που
χρησιµοποιούν την αντιδραστικότητα του όζοντος µε σκοπό τον καθαρισµό του αέρα".
Για περισσότερες πληροφορίες
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μια ηγέτιδα εταιρεία
στο χώρο της Αισθητικής Ιατρικής
Συνέντευξη του
Γιάννη Μπεσσή
Country Manager Allergan Aesthetics

1

Πριν από λίγες ημέρες
πραγματοποιήθηκε η ένωση
των εταιρειών AbbVie και Allergan,
τι νέο έρχεται να φέρει αυτή η
ένωση στο χώρο της Αισθητικής
Ιατρικής;
Ο συνδυασμός των δύο εταιρειών,
Allergan και AbbVie, έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας από
τις μεγαλύτερες εταιρείες Αισθητικής
Ιατρικής στον κόσμο. Ως Allergan
Aesthetics, θα διαθέσουμε ακόμη
περισσότερους πόρους για την
έρευνα, την καινοτομία και την ιατρική
εκπαίδευση. Τόσο παγκοσμίως όσο
και στην Ελλάδα η Allergan Aesthetics
θα αποτελέσει ένα brand με διακριτή
ταυτότητα και αξία εντός της οικογένειας
της AbbVie.
Το χαρτοφυλάκιο μας στην Αισθητική
Ιατρική παγκοσμίως περιλαμβάνει
ενέσιμες θεραπείες προσώπου,
λιπογλυπτική σώματος, πλαστική
χειρουργική, φροντίδα δέρματος
και άλλα προϊόντα. Στην Ελλάδα
εστιαζόμαστε κυρίως στην ευρέως
γνωστή βοτουλινική τοξίνη τύπου Α
για κοσμητική χρήση (VISTABEL®),
στην παγκοσμίως κορυφαία σειρά
filler προσώπου με υαλουρονικό οξύ
(Juvéderm®) και στην εγκεκριμένη
από τον FDA και τις Ευρωπαϊκές
Αρχές θεραπεία κρυολιπόλυσης
(CoolSculpting®).

2

Ποια είναι η φιλοσοφία της
Allergan Aesthetics;

Στην Allergan Aesthetics, όπου έχω
την τιμή να είμαι επικεφαλής, κύριο
μέλημά μας είναι η ικανοποίηση των
αναγκών των ασθενών με ασφαλείς
και αποτελεσματικές θεραπείες, και για
να το επιτύχουμε έχουμε δεσμευτεί να
εξασφαλίζουμε το αρτιότερο αποτέλεσμα
για τους συνεργάτες μας και τους
θεραπευόμενους τους.
Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες

εταιρείες Αισθητικής Ιατρικής στον
κόσμο, με κορυφαία brands στις
ενέσιμες θεραπείες προσώπου και στο
body contouring και στόχος μας είναι
συνεχίσουμε να παρέχουμε καινοτόμα
προϊόντα, διαρκή εκπαίδευση και
εξατομικευμένες λύσεις.

3

Αναφερθήκατε στην έρευνα
και στην καινοτομία και στην
επένδυση σε αυτούς τους τομείς.
Ως Allergan Aesthetics συνεχίζουμε
να ερευνούμε και να αναπτύσσουμε
νέες θεραπείες και ιατροτεχνολογικά
προιόντα που θα αντιμετωπίζουν με
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
παθήσεις του δέρματος, θεραπείες για
τη μείωση του λίπους, τη βελτίωση των
γραμμών και την αποκατάσταση του
όγκου του προσώπου. Στην πράξη τα
παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από
τη διαρκή ανάπτυξη και προώθηση της
επιστημονικής καινοτομίας. Είμαστε
υπερήφανοι για το πρωτοποριακό
μοντέλο έρευνας και ανάπτυξης το οποίο
θα ενισχυθεί περαιτέρω ως Allergan
Aesthetics.
Η ολοκληρωμένη σειρά fillers
προσώπου υαλουρονικού οξέος
Juvéderm® αποτελεί ένα παράδειγμα
της μακρόχρονης ποιότητας, επιστήμης
και καινοτομίας μας ως κορυφαία
εταιρεία Αισθητικής Ιατρικής. Η
σειρά προϊόντων Juvéderm® είναι
το κορυφαίο brand παγκοσμίως στα
fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ,
τα οποία αναπτύσσονται με χρήση
πρωτοποριακής τεχνολογίας ώστε να
εξασφαλίζουν φυσικό αποτέλεσμα
μακράς διάρκειας. Είναι σχεδιασμένα
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
διαφορετικών περιοχών του προσώπου,
ανάλογα με τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Φυσικά ως μία από τις μεγαλύτερες
φαρμακευτικές εταιρείες, εκτός από την
καινοτομία και η ασφάλεια αποτελεί για
εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Συνεπώς,
παρακολουθούμε στενά όλα τα στάδια

ανάπτυξης, παρασκευής και διάθεσης
των προϊόντων μας στην αγορά και δεν
συμβιβαζόμαστε ποτέ με τίποτα λιγότερο
από την καλύτερη δυνατή ποιότητα και
την απόλυτη ασφάλεια τους.
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Πόσο σημαντική είναι η
εκπαίδευση των ιατρών για
την Allergan Aesthetics;
Δεν μας αρκεί να προσφέρουμε
στους Επαγγελματίες Υγείας καινοτόμες
θεραπείες, χωρίς να εξασφαλίζουμε ότι
αυτές θα έχουν την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση και θα προσφέρουν το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Συνεπώς, πέρα από την ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων, ένας
εξίσου σημαντικός πυλώνας των
δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι
η σταθερή επένδυση στην ιατρική
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε
ιδρύσει το Allergan Medical Institute
έναν εκπαιδευτικό φορέα που παρέχει
στους ιατρούς την πλέον σύγχρονη
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
για την ασφαλή χρήση των
σκευασμάτων μας.
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Για κλείσιμο θα θέλαμε ένα
μήνυμα για το νέο αυτό
ξεκίνημα.
Ως Country Manager της Allergan
Aesthetics, σας διαβεβαιώνω πως η
αποστολή μας και η δέσμευσή μας να
εξασφαλίζουμε το αρτιότερο αποτέλεσμα
θα παραμείνουν αμετάβλητες.
Θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε τις
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τα
προϊόντα που μας έχουν εξασφαλίσει
την εμπιστοσύνη του ιατρικού κόσμου
και των καταναλωτών όλα αυτά τα
χρόνια. Τα δομικά συστατικά που θα μας
οδηγήσουν στο νέο μας αυτό ξεκίνημα
είναι οι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,
τα ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, και μια
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για όλους μας!

ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΊΣ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΕΤΑΊΡΕΊΕΣ
ΑΊΣΘΗΤΊΚΗΣ ΊΑΤΡΊΚΗΣ ΣΤΌΝ ΚΌΣΜΌ,
ΜΕ ΤΑ ΚΌΡΎΦΑΊΑ BRANDS ΣΤΊΣ ΕΝΕΣΊΜΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΠΡΌΣΏΠΌΎ ΚΑΊ ΣΤΌ BODY CONTOURING

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους συνεργάτες μας:
• Καινοτόμα προϊόντα • Διαρκή εκπαίδευση • Εξατομικευμένες λύσεις

Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, ΤΚ. 115 27, Αθήνα • Τηλ. 210 7473300

Allergan Aesthetics
Greece

Juvéderm
Greece

CoolSculpting
Greece
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κρέμα

Kenacomb

Τα δραστικά συστατικά
της κρέμας Kenacomb
είναι η Triamcinolone
acetonide (1mg), η
Neomycin sulfate
(ισοδύναμη προς
2,5mg Neomycin base)
και η Nystatin (100.000
μονάδες).
Η χρήση του
συνδυασμού
αντιβιοτικού και
αντιμυκητιασικού
με τοπικό
κορτικοστεροειδές,
στην θεραπεία των
χρόνιων κυρίως
δερματοπαθειών,υπήρξε
αντικείμενο ενδελεχούς
επιστημονικής μελέτης,
σε μια προσπάθεια
να αξιολογηθεί η
χρησιμότητα ενός
τέτοιου τριπλού
συνδυασμού. Σε αυτό
συνέβαλαν τόσο η
εμπειρία της κλινικής
χρήσης για περισσότερα
από 50 χρόνια, όσο και
οι κλινικές μελέτες.

H

ιδέα εφαρμογής της τριπλής συνδυαστικής τοπικής αγωγής σε ένα σκεύασμα προέκυψε από την
συχνή εκδήλωση δερματοπαθειών με συνύπαρξη φλεγμονής, μυκητιασικής λοίμωξης και συχνά μικροβιακής επιλοίμωξης, ενώ η Τriamcinolone acetonide δρα
κατασταλτικά στη φλεγμονή και τον κνησμό, επιτρέποντας
την καλύτερη συνέργια των αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών παραγόντων και μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμού ή λοιμώξεων.
Στα συμπεράσματα συζήτησης ειδικών, για την χρήση
συνδυαστικών θεραπειών για την αντιμετώπιση των επιπολής μυκητιάσεων τον Φεβρουάριο του 2016, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Mycosis”, τονίζεται ότι: “η προσθήκη ενός κορτικοστεροειδούς σε έναν αντιμυκητιασικό παράγοντα κατά την έναρξη της θεραπείας μπορεί να μετριάσει
τα φλεγμονώδη συμπτώματα της λοίμωξης και πιστεύεται
ότι βελτιώνει τη συμμόρφωση των ασθενών, μειώνει τον
κίνδυνο βακτηριακής επιμόλυνσης και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του αντιμυκητιασικού παράγοντα.1
O Dr D.Chalmers2 αναφέρει επιπλέον: «σίγουρα σε παιδιά
και σχεδόν σίγουρα σε ενήλικες, το έκζεμα είναι συνήθως
επιμολυσμένο, και συμφωνώ με το συμπέρασμα των συγγραφέων του άρθρου των Marples και συν. (Arch Dermatol
1973, 108:237),σύμφωνα με το οποίο κάποιος πρέπει να
αντιμετωπίσει δραστικά, τόσο την οξεία όσο και την υποξεία
μορφή εκζέματος με μια συνδυαστική φαρμακευτική αγωγή
και όχι ένα απλό στεροειδές, που θα πρέπει να προορίζεται μόνο για θεραπεία συντήρησης. Ο συνδυασμός περιέχει
επίσης το αντιμυκητιασικό Νystatin και το όφελος εξ αυτού
είναι προφανές όταν γνωρίζει κανείς τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών που παρατηρούνται λοιμώξεις με Candida.»
Είναι λοιπόν βεβαιωμένο ότι χρόνιες φλεγμονές του δέρματος, όπου είναι διαπιστωμένη η παρουσία Staphylococcus
aureus και Candida albicans, δεν ανταποκρίνονται παρά
μόνο σε θεραπεία με συνδυασμό αντιβιοτικού, αντιμυκητιασικού και κορτικοστεροειδούς.
Η παράλειψη ενός από τα τρία συστατικά μειώνει σημαντικά την συνολική αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Μελέτες που έγιναν σε μεγάλο αριθμό περιστατικών, έδειξαν
ότι γενικώς οι δερματοπάθειες επιπλέκονται συχνά με την
εγκατάσταση παθογόνων μικροοργανισμών και ιδιαίτερα
του σταφυλόκοκκου.
Η σχέση μεταξύ του Staphylococcus aureus και του ατοπικού εκζέματος αναγνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει
αποδειχθεί ότι ο S. aureus μπορεί να απομονωθεί από το
90% των βλαβών του δέρματος του ατοπικού εκζέματος3.
Σημειωτέον ότι η πυκνότητα του S. aureus τείνει να αυξάνεται ανάλογα με την κλινική βαρύτητα του εκζέματος4.
Η λοίμωξη του δέρματος από σταφυλόκοκκο προκαλεί την εμφάνιση πυώδους εξιδρώματος ή την δημιουργία αποστήματος.
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Η κρέμα Kenacomb είναι ένα
πολυδύναμο σκεύασμα, που προρίζεται
για τοπική χρήση σε φλεγμονώδεις
δερματοπάθειες, ιδιαίτερα όταν είναι
ήδη επιμολυσμένες ή απειλούνται από
βακτηριακή ή μυκητιασική μόλυνση
Ανάλογα με την ανατομική κατανομή της βλάβης, οι
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Λοιμώξεις της επιδερμίδας (μολυσματικό κηρίο)
• Λοίμωξη του επιπολής δέρματος, κυρίως του χορίου
(θυλακίτιδα)
• Λοίμωξη του εν τω βάθει δέρματος (δοθιήνας)
• Λοίμωξη του υποδόριου ιστού.
Ήπιες λοιμώξεις του δέρματος (π.χ.θυλακίτιδα) δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με συστηματικά αντιβιοτικά, αλλά
με τοπικώς δρώντα, λόγω της καλοήθους πορείας τους.
Η χρήση τοπικού αντιβιοτικού συνιστάται σε λοιμώξεις,
όπως μολυσματικό κηρίο, το οποίο είναι περιορισμένο σε
έκταση και χωρίς δορυφορικές βλάβες. Σε αυτή τη περίπτωση η χρήση κρέμας που περιλαμβάνει την Νeomycin
είναι μια ασφαλής επιλογή.
Γενικά, συνιστάται η επανεκτίμηση των βλαβών σε 4872 ώρες ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή αποτυχία της αγωγής, η οποία συνήθως οφείλεται:
• στην παρουσία ανθεκτικού στη μεθικιλίνη σταφυλόκοκκου (MRSA),
• στην ύπαρξη βαθύτερης βλάβης στο δέρμα.
Σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας είναι απαραίτητη η καλλιέργεια πύου από την δερματική βλάβη, με σκοπό να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του/των παθογόνων

Η κρέμα Kenacomb, λόγω του τριπλού συνδυασμού
δραστικών ουσιών που περιέχει, η οποία είναι
μοναδική στην Ελληνική αγορά έχει πολλαπλή δράση
και επιφέρει γρήγορη, πλήρη και παρατεταμένη
ανακούφιση από τον κνησμό, τον καύσο και τη
φλεγμονή, συγχρόνως δε, καταπολεμά και αποτρέπει
τις βακτηριακές ή μυκητιασικές επιπλοκές σε
επιφανειακές μικροβιακές λοιμώξεις, δερματικές
καντιντιάσεις, παράτριμμα, χρόνιο απλό λειχήνα,
πρωκτογεννητικό κνησμό, παιδικό έκζεμα,
δερματίτιδα εκ σπαργάνων (σύγκαμμα). Ενδείκνυται
επίσης στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που
επιπλέκονται από μικροβιακή ή μυκητιασική λοίμωξη
όπως: έκζεμα, ατοπική δερματίτιδα, νομισματοειδές
έκζεμα, δερματίτιδα εξ επαφής, σμηγματορροϊκή
δερματίτιδα και νευροδερματίτιδα. Επιπλέον,
εξασφαλίζει την συμμόρφωση του ασθενούς,
επειδή δεν ερεθίζει τοπικά, δεν προκαλεί αλλεργική
υπερευαισθησία, ούτε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ενδείκνυται επίσης σε δερματοπάθειες που
οφείλονται στην Candida albicans ή σε
βακτήρια ή που έχουν επιμολυνθεί από αυτά.

που συμμετέχουν στην λοίμωξη του δέρματος.
Η Kenacomb με τον τριπλό συνδυασμό των δραστικών
ουσιών, ασκεί τις εξής βασικές της θεραπευτικές δράσεις:
την αντιαλλεργική, την αντιφλεγμονώδη, την αντικνησμώδη, την αντιμικροβιακή και την αντιμυκητιασική.
1. Το ακετονίδιο της τριαμσινολόνης αποτελεί ένα πιο
δραστικό παράγωγο της τριαμσινολόνης και έχει αντιαλλεργική δράση. Πρόκειται για ένα δραστικό τοπικό κορτικοστεροειδές, με ισχυρή αντιφλεγμονώδη,
αντιαλλεργική και αντικνησμώδη δράση. Επιτυγχάνει γρήγορο, πλήρες και συνήθως παρατεταμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ακόμα και σε περιπτώσεις
όπου άλλα κορτικοειδή απέτυχαν. Η τριαμσινολόνη προάγει την ενεργοποίηση των υποδοχέων που
βρίσκονται στις προστατευτικές μεμβράνες των οργάνων στόχων και την παραγωγή μιας ειδικής πρωτεΐνης που ονομάζεται λιποκορτίνη. Η πρωτεΐνη αυτή προάγει την αναστολή του ενζύμου φωσφολιπάση, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη της φλεγμονώδους αντίδρασης. H τριαμσινολόνη καταστέλλει την
φλεγμονή και τον κνησμό και επιτρέπει μια στενότερη επαφή των αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών
παραγόντων, ώστε ο κίνδυνος ερεθισμού ή λοιμώξεως να μειώνεται στο ελάχιστο5. Ο ρόλος των κορτικοστεροειδών παραμένει σημαντικός στην θεραπεία
πολλών δερματικών παθήσεων.
Ο David Atherton από το Great Ormond Street Hospital
for Children τονίζει ότι: «η ατοπική δερματίτιδα παραμένει μια θεραπευτική πρόκληση και τα τοπικά κορτικοστεροειδή εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο»6. O
Jonathan Ference σε άρθρο του στο “American Family
Physician”το 2009 αναφέρει ότι «τα τοπικά κορτικοστεροειδή είναι μια από τις παλαιότερες και πιο χρήσιμες θεραπείες για δερματολογικές παθήσεις».7
Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Archives of Dermatology
τον Νοέμβριο του 2001, ο Matthew Kanzler8, συνοψίζει:
« η κρέμα ακετονιδίου της τριαμσινολόνης 0,1% είναι μεσαίας ισχύος και επομένως είναι πιο κατάλληλη για χρήση
σε μεγάλες επιφάνειες σώματος για παρατεταμένες περιόδους. Επιπροσθέτως, εκτός από τη σχετική ασφάλειά της,
σχετικά με την έλλειψη αξιοσημείωτης καταστολής των
επινεφριδίων, η τριαμσινολόνη είναι σημαντικά φτηνότερη
από τα πιο ισχυρά τοπικά στεροειδή παρασκευάσματα».
2. Η νυστατίνη είναι ένα ειδικό αντιμυκητιασικό αντιβιοτικό που ασκεί εκλεκτική δράση, προς την οποία πολλοί μύκητες και ζυμομύκητες είναι ευαίσθητοι, συμπεριλαμβανομένων των ειδών Candida. Χρησιμοποιείται στη θεραπεία ή την αποτροπή των λοιμώξεων
που οφείλονται στους μύκητες αυτούς. Η νυστατίνη
ασκεί την αντιμυκητιακή δράση της μέσω δέσμευσης

της στην εργοστερόλη, που βρίσκεται στις μυκητιακές
κυτταρικές μεμβράνες. Η σύνδεση την νυστατίνης με
την εργοστερόλη προκαλεί σχηματισμό πόρων στην
μεμβράνη. Όταν το κάλιο και τα άλλα κυτταρικά συστατικά διαρρεύσουν μέσω των πόρων της μεμβράνης, τότε επέρχεται ο κυτταρικός θάνατος των μυκήτων.
Η νυστατίνη χρησιμοποιείται, λόγω των ιδιοτήτων της, για
τη θεραπεία εξωτερικών λοιμώξεων του δέρματος και
των βλεννογόνων, καθώς και των μυκητιασικών λοιμώξεων του εντερικού σωλήνα. Το δραστικό συστατικό διαταράσσει τη δομή του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων σχηματίζοντας πόρους, καθιστώντας το έτσι διαπερατό. Αποτελεί φάρμακο επιλογής για την αντιμετώπιση ειδικά του μύκητα Candida albicans.
3. Η
 νεομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος, δραστικό έναντι των περισσοτέρων θετικών και αρνητικών
κατά Gram βακτηρίων που προκαλούν συνήθως λοιμώξεις του δέρματος. Ανακαλύφθηκε από τους Waksman
και Lechevalier το 1949 και είναι ένα αντιβιοτικό που
παράγεται από στρεπτομύκητες. Ανήκει στην οικογένεια
των αμινογλυκοσιδών και είναι αντιβιοτικό που βρίσκεται σε πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούνται τοπικά,
όπως κρέμες, αλοιφές, και κολλύρια.
Η νεομυκίνη ανήκει στους αμινογλυκοζίτες που περιέχουν δύο ή περισσότερα αμινοσάκχαρα, συνδεδεμένα με γλυκοσιδικούς δεσμούς. Έχει βακτηριοκτόνο δράση, αναστέλλοντας την 30s υπομονάδα των μικροβιακών ριβοσωματίων. Η μικροβιακή αντίσταση
αναπτύσσεται μέσω πλασμιδίων δια παραγωγής ενζύμων, που συνδέονται στις αμινογλυκοσίδες και τις
αδρανοποιούν (ακετυλίωση. φωσφορυλίωση, αδενυλίωση), με παραγωγή αλλοιωμένης 30s ριβοσωμιακής υπομονάδας. Μια άλλη αιτία είναι ότι μερικά μικρόβια στερούνται του οξυγονο-εξαρτώμενου μηχανισμού
μέσω του οποίου το φάρμακο μεταφέρεται στο ριβόσωμα. Ο Clarence Livingood γράφει στο άρθρο του με τίτλο
“Pyogenic Infections Treated With Neomycin”: «Ασθενείς που εμφάνισαν έκζεμα, δερματίτιδα, ή οξεία παρωνυχία λόγω βακτηριακής λοίμωξης και πυώδες εξάνθημα ανταποκρίθηκαν αμέσως και στη συντριπτική πλειοψηφία καθάρισαν εντός τριών έως έξι ημερών»9.
Η Kenacomb περιλαμβάνει επίσης το ειδικό έκδοχο, την
Unibase με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές βλάβες.
Η Unibase αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των
εκδόχων των δερματολογικών σκευασμάτων, επειδή λόγω τηςσύνθεσής της, συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες ιδιότητες της αλοιφής και της κρέμας. Εξυπηρετεί άριστα τη
σημερινή τάση απλοποίησης, γιατί χρησιμοποιείται με την
ίδια επιτυχία τόσο σε υγρές, όσο και σε ξηρές δερματοπάθειες. Επιπλέον, η Unibase δε διακρίνεται καθόλου μετά
την εφαρμογή της και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμφανείς περιοχές, όπως το πρόσωπο.
Η Unibase™ είναι μια συμπυκνωμένη κρέμα ελαίου σε
νερό για τοπικά παρασκευάσματα. Αυτή η εξαιρετικά ανθεκτική κρέμα έχει σχεδιαστεί για να δέχεται μεγάλες ποσότητες API και διαλυτών, χωρίς διαχωρισμό. Μπορεί επιπλέον να προστεθεί σε άλλες κρέμες για να αποφευχθεί o
διαχωρισμός του γαλακτώματος10.
Συμπερασματικά, η κρέμα Kenacomb είναι η ασφαλής
και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή, προορισμένη για
τοπική χρήση σε φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις, ειδικά όταν είναι επιμολυσμένες ή απειλούνται από βακτηριακή ή/και μυκητιασική λοίμωξη.
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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 που
περισσότερες από 50 δημοσιευμένες
μελέτες υποστηρίζουν την επιστημονική
βάση του.
Αναλύει 48 γενετικές μεταβολές σε 13
γονίδια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά
ότι σχετίζονται με την αλωπεκία.

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

Πλεονεκτήματα του TrichoTest™

• Επιτρέπει την ακριβή επιλογή των
αποτελεσματικότερων δραστικών
ουσιών για τη θεραπεία της αλωπεκίας,
αποφεύγοντας εκείνες που συμμετέχουν
στη μεταβολική οδό που βρίσκεται σε
αναστολή στον εκάστοτε ασθενή
• Προσαρμόζει τη δοσολογία των
δραστικών ουσιών αναλόγως του
μεταβολισμού του εκάστοτε ασθενή
• Χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγικότητα
και αποτελεσματικότητα της τάξεως του
99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό
• Χάρη σε ένα δοκιμασμένο αλγόριθμο,

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

για τον οποίο εκκρεμεί ευρεσιτεχνία,
επιτυγχάνεται μια εξατομικευμένη
θεραπεία μεταξύ ενός συνόλου
>175 εκατομμυρίων εναλλακτικών
θεραπευτικών αγωγών
• Βελτιώνει 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.

από την επιστημονική βιβλιοθηκη της εταιρείας pantimeless

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.

των αντιμυκητιασικών φαρμάκων που χορηγούνται
από το στόμα.

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 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

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.

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

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ LUNULA
Lunula Laser
U.S.
Clinical Study

Wavelength(s) Used

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
eNOS
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Cytochrome c oxidase
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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
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)

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
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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*

* Τα εκάστοτε αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
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• Ασφαλής
• Ανώδυνη
• Αποτελεσματική
• Αποτρίχωση Laser

Το Soprano ICE Platinum αποτελεί
τη νέα γενιά λέιζερ αποτρίχωσης!
Συνδυάζει ταυτόχρονα τρία
διαφορετικά μήκη κύματος σε μία
μόνο κεφαλή, στοχεύοντας σε
διαφορετικά βάθη του δερματικού
ιστού καθώς και σε διαφορετικές
ανατομικές δομές εντός του θύλακος
της τρίχας. Συνδυάζοντας 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 Platinum επιτυγχάνει
την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και
πλήρη θεραπεία αποτρίχωσης.

Τ

ο Soprano ICE Platinum με την κεφαλή θεραπείας 3D προσφέρει το συνεργικό όφελος των τριών πιο αποτελεσματικών μηκών
κύματος για την αποτρίχωση ως εξής:
- Τεχνολογία 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.
- Τεχνολογία Speed™: Τα 810nm είναι το κλασικό μήκος κύματος για να προσφέρει μεγαλύτε-

ρη διείσδυση στην τρίχα, υψηλή μέση ενέργεια,
υψηλό βαθμό επανάληψης 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 τήν την πλέον κατάλληλη λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος.
Ως εκ τούτου με το νέο σύστημα Soprano ICE
Platinum 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.
Dual Mode (SHRTM & HR)
Επιπλέον, το Soprano ICE Platinum διαθέτει
δύο μεθόδους αποτρίχωσης, την εν κινήσει (InMotion™) SHRTM τεχνολογία και τη συμβατική
μέθοδο αποτρίχωσης διοδικού laser με παλμόπαλμό, για να προσαρμόζεται ανάλογα με τις
ανάγκες σας.

ALEX 755 NM
For the widest
range of hair types
and color
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SPEED 810
Half the treatment
time

YAG 1064
Specialized for
darker skin types
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Το κόκκινο φως μπήκε στη ζωή μας
κι έφερε μαζί του και το
(σχεδόν) υπέρυθρο φως (830νμ)
Γιάννης Αρβανίτης
B.A., M.Phil, Ψυχοφυσιολόγος

Η έρευνα με το
κόκκινο φως (633νμ)
ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του
’80 και έφτασε στις
μέρες μας να αποτελεί
τμήμα του εξοπλισμού
των σύγχρονων
δερματολογικών
ιατρείων και πρόσφατα,
ακόμα και των
νοικοκυριών. Εταιρείες
όπως η Joovv
(www.joovv.com)
διαθέτουν ποιοτικά
προϊόντα μέσω του
ιντερνέτ για οικιακή
χρήση.
Η φωτοθεραπεία,
όπως την ονομάζουν,
βασίζεται στην έκθεση
σε κόκκινο (633νμ και
σχεδόν υπέρυθρο φως
(830νμ) για λίγα λεπτά
κάθε μέρα με στόχο,
πάντα, το κύτταρο και
μάλιστα οργανίδια
του κυττάρου, τα
μιτοχόνδρια που είναι
και το εργοστάσιο
παραγωγής ενέργειας
των κυττάρων.
Το αποτέλεσμα είναι
ένα υγιέστερο δέρμα,
χωρίς ατέλειες
και ρυτίδες
με αισθητά μειωμένα
τα σημάδια του
χρόνου και σύμφωνα
με πρόσφατες μελέτες
ένα γενικότερο
αίσθημα ευεξίας.

O

ι διαφορές ανάμεσα στις συσκευές που απευθύνονται στον επαγγελματία δερματολόγο και
σ’ αυτές που στοχεύουν στον οικιακό καταναλωτή είναι ελάχιστες αλλά σημαντικές όσον αφορά το
φως που παρέχουν ενώ όταν προχωρήσουμε σε ουσιαστική φωτοθεραπεία, τη λεγόμενη φωτοδυναμική θεραπεία με τη χρήση φωτοευαισθητοποιητή οι διαφορές
γίνονται εμφανέστερες αν και τα όρια μερικές φορές δεν είναι εύκολα
διακριτά. Η ισχύς που διαθέτουν οι
εκάστοτε συσκευές είναι αυτό που τις διαχωρίζει σε επαγγελματικές και οικιακής χρήσης και σε συνάρτηση με την φωτεινή επιφάνειά τους καθορίζει και το κόστος τους.
Και στις δύο τους εκδοχές,
επαγγελματικές και οικιακής χρήσης, οι συσκευές φωτοθεραπείας ή φωτοδυναμικής θεραπείας πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες για τις οποίες προορίζονται και να διαθέτουν επαρκή χαρακτηριστικά όσον αφορά στην επιφάνεια που καλύπτουν χωρίς να είναι ογκώδεις και δυσκίνητες και να έχουν ικανοποιητική ισχύ ώστε να διεγείρουν τα μιτοχόνδρια γιατί αυτά είναι ο στόχος τους κι
όχι το δέρμα όπως πολλές φορές αναφέρεται σε διαφημιστικά έντυπα. Ο σωστός σχεδιασμός μιας συσκευής
δεν πρέπει να παραβλέπεται καθώς και η ευκολία και
η ασφάλεια στη χρήση της.
Ο σημαντικότερος παράγοντας
για την επιλογή μιας σωστής συσκευής φωτοδυναμικής θεραπείας είναι η ισχύς που αποδίδει ώστε η φωτοδιέγερση (photobiomodulation / PBM) να είναι επαρκής για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η μέτρηση της ισχύος μιας συσκευής φωτοδυναμικής θεραπείας εκφράζεται σε χιλιοστά του βατ ανά τετραγωνικό εκατοστό (mW/cm2). Ένας άλλος τρόπος είναι ο υπολογισμός της ενέργειας που εκπέμπεται προς την επιφάνεια του δέρματος κατά τη διάρκεια
της θεραπείας και εκφράζεται σε Τζάουλ ανά τετραγωνικό εκατοστό (Joules/cm2). Ο υπολογισμός αυτός γίνεται πολλαπλασιάζοντας την ισχύ (mW/cm2) με τη διάρκεια της θεραπείας σε δευτερόλεπτα και διαιρώντας δια 1.000. Δηλαδή:
mW/cm2 x δευτερόλεπτα / 1.000 όπου το αποτέλεσμα εκφράζει τον αριθμό των Τζάουλ/εκ.2 στο διάστημα του χρόνου που διαρκεί η θεραπεία.
Εδώ πρέπει να κάνουμε μια σημαντικότατη διευκρίνιση όσον αφορά στην ενέργεια που εκπέμπει κάθε συσκευή. Η φυσική μας διδάσκει ότι η ισχύς μιας οποιασΣΕΛΙΔΑ 86

δήποτε ακτινοβολίας, η ισχύς ενός πεδίου κλπ. διαιρείται με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή έως
τον αποδέκτη. Εάν, για παράδειγμα μια συσκευή εκπέμπει 100 mW/cm2 και βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα
όλη αυτή η ισχύς θα μεταφερθεί στο
δέρμα με ελάχιστες απώλειες. Σε απόσταση 2 εκατοστών η ισχύς αυτή
μειώνεται στο 1/4 και σε απόσταση 4 εκατοστών στο 1/16. Για το λόγο αυτό μάσκες με τεχνολογία LED
που έχουν σχεδόν μηδενική απόσταση από το δέρμα επιτυγχάνουν αποτελέσματα ανάλογα μεγαλύτερων και ακριβότερων συσκευών που όμως, λόγω της διαφορετικής διάταξης των φωτοδιόδων που
τις αποτελούν δεν είναι δυνατό να έρθουν
σε επαφή με το δέρμα.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο
ότι η τελική ενέργεια είναι ο ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας της φωτοδυναμικής θεραπείας το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο.
Ο ήλιος είναι μια κατάλληλη πηγή ενέργειας
για φωτοδυναμική θεραπεία μιας και λάμπει,
ιδιαίτερα στη χώρα μας, σχεδόν ολόκληρο
το χρόνο. Έτσι προέκυψε ο όρος φωτοδυναμική θεραπεία με φως ημέρας (daylight
photodynamic therapy). Το πρόβλημα είναι
ότι η έκθεση στον ήλιο πρέπει να έχει διάρκεια 2,5-3 ώρες πράγμα που σημαίνει πολύ διαθέσιμο χρόνο και
έκθεση σε φως που περιέχει
συχνότητες, UVA για παράδειγμα, που είναι βλαβερές
για το δέρμα.
Αυτή η τελευταία παρατήρηση μας φέρνει πίσω στις
συσκευές φωτοδυναμικής θεραπείας όπου οι συχνότητες που εκπέμπονται είναι αυτές και μόνο αυτές που
είναι απαραίτητες για τη θεραπεία και η ισχύς είναι αρκετή ώστε η κάθε συνεδρία να μην διαρκεί περισσότερο από 20-30 λεπτά.
Συνοψίζοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή έχουμε να
πούμε ότι η φωτοθεραπεία και η φωτοδυναμική θεραπεία (φως σε συνδυασμό με φωτοευαισθητοποιητή) είναι αποτελεσματική αρκεί η συσκευή που θα επιλέξουμε να καλύπτει τα παρακάτω:
• Μήκος κύματος που απορροφάται από τα κύτταρα
που στοχεύουμε.
• Ικανή ενέργεια για τη φωτοδιέγερση των κυττάρων.
• Επιφάνεια που καλύπτει ομοιόμορφα την περιοχή του
ID
ID
δέρματος που μας ενδιαφέρει.

Σ υ Σ κ ε υ ή
φωτοδυναμικής
θεραπείαΣ

• Τέσσερα μήκη κύματος
Κόκκινο (630νμ)
Μπλε (417νμ)
Κίτρινο (590νμ)
Near IR (850νμ)
• 1.820 LED
• Ωφέλιμη επιφάνεια 970 εκ.2
• Οθόνη αφής
• Πιστοποίηση FDA
• Class I Medical Device

MoleMax · Omnilux · Histofreezer · Dino-Lite · Cortex Technology
HLTM ΕΠΕ
Λ. Λαυρίου 45 & Ε. Βενιζέλου 1, Γλυκά Νερά, 153 54, Αττική. Τηλ. 210 76 00 440, Fax 210 76 09 273
email: info@hltm.gr, www.hltm.gr

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.
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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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Fagron NeogenΤΜ

Pigmerise®

Η σειρά φυσικών 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

Το Pigmerise® ενδείκνυται συνεπικουρικά στη θεραπεία δυσχρωμίας δέρματος, λόγω διαταραχών υπομελάγχρωσης όπως της λεύκης.
Το Pigmerise® περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού (Piper
nigrum phytocomplex) σε υψηλή
συγκέντρωση, το οποίο αποτελεί
ένα ισχυρό μίγμα με αντιοξειδωτική δράση. Το Pigmerise® δρα μειώνοντας τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες στην επιδερμίδα και βοηθά στην αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, τα οποία ευθύνονται για τη
χρώση του δέρματος. Το Pigmerise® είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα λιποσωμικής φόρμουλας προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ταχεία και σωστή απορρόφηση του. Ενδείκνυται ως υποστηρικτική θεραπεία για τη θεραπεία της λεύκης, σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προϊόν και τις επιστημονικές
μελέτες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas www.fagron.gr

Latanoprost™ Fagron

CAI JALUTOXIN

Η φυσική σειρά επανάσταση στην ενδυνάμωση
των μαλλιών και την τριχόπτωση

Καινοτόμο προϊόν για
την επαναμελάγχρωση του δέρματος

Νέα επαναστατική θεραπεία στην Αισθητική Ιατρική
Μπότοξ + Αμινοξέα + Υαλουρονικό

Καινοτομία στη θεραπεία
της αλωπεκίας

Το JALUTOXIN είναι ο συνδυασμός της Βοτουλινικής Τοξίνης Τύπου Α μαζί με τα Αμινοξέα του JALUPRO (γλυκίνη, προλίνη, λυσίνη, λευκίνη) και
το μη διασταυρωμένο Υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους του
JALUPRO (200 Kda).

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 ανάπτυξη 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 συριγγα 5 ml με ακροφυσιο, 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

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ;
• ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ άμεσα τις ρυτίδες
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ έντονη σύσφιξη
• ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ της επιδερμίδας
• ΔΙΝΕΙ εξαιρετική λάμψη
• ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ τη λιπαρότητα
• ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ το δέρμα
• ΔΙΝΕΙ μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσματος
• ΕΙΝΑΙ ασφαλές
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ:
• Μέτωπο
• Πρόσωπο
• Λαιμό
• Ντεκολτέ
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ:
• Γιατί είναι ασφαλές και φυσικό
• Γιατί είναι μοναδικό και αποτελεσματικό
• Γιατί είναι η νέα επαναστατική θεραπεία αντιγήρανσης
• Γιατί έχει εμφανή αποτέλεσμα από την πρώτη εφαρμογή
Η CAI Pharmaceuticals είναι μια Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία αντιπροσώπευσης διεθνώς καταξιωμένων brands στον τομέα της επιστημονικής
αισθητικής και των βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Η CAI Pharmaceuticals θεμελιώνει την παρουσία της διαθέτοντας στην αγορά άριστης ποιότητας προϊόντα που διακρίνονται για την ασφάλειά τους.
CAI Pharmaceuticals
Μέρλιν 10 & Κανάρη, Κολωνάκι, Αθήνα, T.K. 10671
Τηλ.: 213 024 7941, info@cai.gr, www.cai.gr
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CELLUTEST THERMOGRAPHY

AQUAPURΕ από τη LIDS MEDICAL

Με τη θερμογραφική
ανάλυση –γρήγορα και
μη επεμβατικά- είναι εφικτή
η εύρεση του σταδίου και
του τύπου κυτταρίτιδας,
της έκτασής της, καθώς επίσης
και η εύρεση της συνιστώμενης
στοχευμένης θεραπείας.
1) Λογισμικό Cellutest
2) Tablet Samsung Galaxy
3) Ψηφιακό παχύμετρο
4) Android TV box για προβολή των θεραπείων σας
από το youtube στον χώρο αναμονής σας
5) Τρίποδο stand για το tablet
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical
Ε.Π.Ε.. Τηλ: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

Το AQUAPURE είναι το all-in-one σύστημα
περιποίησης προσώπου για όλους τους τύπους
και τόνους δέρματος. Το AQUAPURE αντιμετωπίζει μη επεμβατικά μια πληθώρα δερματικών
προβλημάτων και προσφέρει ποικίλα προγράμματα θεραπείας που ενισχύουν την ελαστικότητα και αναζωογονούν το δέρμα. Επιπλέον, μέσω των πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά ουσιών διείσδυσης παρέχονται άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Μέσα από το εύχρηστο και ιδιαίτερα φιλικό προς
τον χρήστη περιβάλλον του, το AQUAPURE αποτελεί ένα σύστημα θεραπείας για βαθύ καθαρισμό, ενυδάτωση, λάμψη, αντιγήρανση, σύσφιγξη, μυϊκή διέγερση, βελτίωση της ακμής και λείανση των ρυτίδων, ακόμη και για τα πλέον ευαίσθητα δέρματα.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από
την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Σύστημα περιποίησης προσώπου

από τη LIDS MEDICAL
Πλήρες Σύστημα
Διάγνωσης
& Αξιολόγησης
της Κυτταρίτιδας

1577-LPG scan-OK_GB.indd 1
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SOS FAT & SUGAR CONTROL by LPG SYSTEMS (LIDS MEDICAL)
28 μονοδόσεις των 3gr σε σκόνη με γεύση λεμονιού και τζίντζερ

Λειτουργεί σε δύο βήματα ως εξής: Bήμα 1) αιχμαλωτίζει τα λιπίδια και
τα σάκχαρα χάρη στις μη-διαλυτές ίνες που περιέχει και βήμα 2) δημιουργεί
μία γέλη που επιτρέπει την αποβολή των λιπιδίων και των σακχάρων αυτών
χάρη στις διαλυτές ίνες που περιέχει.
• Μειώνει την απορρόφηση των λιπαρών οξέων κατά 28%.
• Το 27% των λιπιδίων που τελικώς απορροφώνται, αποβάλλονται από τον
οργανισμό.
• Πιο αποτελεσματικό ακόμη και από συμπληρώματα που προέρχονται από
τη χιτοζάνη ή CHITOSAN (ενεργά συστατικά ζωικής προέλευσης).
• Προϊόν με 100% «ΚΑΘΑΡΗ ΕΤΙΚΕΤΑ» (φυτικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς τεχνητές γεύσεις).
Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη σιλουέτα σας και ένα κανονικό βάρος, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη διατροφή σας. Λαμβάνεται με 3 τρόπους:

υπογλώσσια, διαλυμένο σε 100ml νερού ή ανακατεμένο σε κάποιο επιδόρπιο (π.χ. γιαούρτι) 15-30 λεπτά μετά το βαρύ γεύμα.
Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία LIDS Medical
Ε.Π.Ε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681, email: info@lidsmedical.gr

LAVITEN…
& ψείρες ΔΕΝ!

LAVISEPT GEL

Αλκοολούχο διάλυμα σε μορφή gel για στιγμιαίο
καθαρισμό των χεριών, χωρίς νερό.
Καθαριότητα & Προστασία!!!

Aσφαλές και αποτελεσματικό αντιφθειρικό σύστημα
Το νέο Laviten System είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό αντιφθειρικό σύστημα 3 σταδίων:
•1
 ο στάδιο: Χρήση αντιφθειρικής λοσιόν Laviten Anti Lice
Solution που εξαλείφει σε 15 λεπτά, εύκολα και αποτελεσματικά, ψείρες και κόνιδες με φυσικό μηχανισμό δράσης και χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων και τοξικών
ουσιών. Αποτελεσματικό από την 1η εφαρμογή!
• 2ο στάδιο: Χρήση σαμπουάν Laviten shampoo που αποκολλά υπολείμματα από κόνιδες από την τρίχα και
βοηθάει στην απομάκρυνσή τους. Με συστατικά που
λειαίνουν και ξεμπερδεύουν τα μαλλιά, ενώ παράλληλα
περιποιούνται και καταπραΰνουν το τριχωτό της κεφαλής.
•3
 ο στάδιο: Σχολαστικό χτένισμα με το ανοξείδωτο χτενάκι Laviten που βοηθάει να απομακρυνθούν εύκολα
και αποτελεσματικά υπολείμματα από ψείρες και κόνιδες. Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Laviten Solution.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μάθε περισσότερα στο www.laviten.com
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To LAVISEPT GEL προσφέρει στιγμιαίο, υγιεινό καθαρισμό χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς. Περιέχει αντιμικροβιακό παράγοντα για ήπια αντισηπτική προστασία του δέρματος και έναν συνδυασμό συστατικών που προσδίδουν βελούδινη αίσθηση απαλότητας στην επιδερμίδα. Στεγνώνει εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν κολλάει. Με ευχάριστο άρωμα.
Οδηγίες χρήσης:
• Απλώστε στα χέρια επαρκή ποσότητα
όσο συχνά υπάρχει ανάγκη και τρίψτε
μέχρι να απορροφηθεί. Δεν ξεπλένεται
μετά την εφαρμογή.
• Καλλυντικό προϊόν - Δερματολογικά ελεγμένο - Για εξωτερική χρήση
• Κυκλοφορεί σε συσκευασίες των 65ml,
200ml & 500ml
• Περιέχει Αιθυλική Αλκόολη 70% w/w

• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα •

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

DR. BAUMANN®

VeLux

Βιονομικά Καλλυντικά βασισμένα στα πολλαπλά λιποσώματα
Το καλλυντικό του δερματολόγου

Αlexandrite Reborn

Αρχές βιονομίας
• Βέλτιστη συμβατότητα με την εφαρμογή των δερματολογικών γνώσεων.
• Σ ωστή επιλογή συστατικών ουσιών, ώστε η επίδραση τους να είναι πάντα
ωφέλιμη για το δέρμα.
•Ν
 α υπάρχει αρμονία μεταξύ συστατικών και φυσιολογίας του δέρματος.
Αυτό επιτυγχάνεται, όταν οι ουσίες είναι πανομοιότυπες και φιλικές με τις
ουσίες που “ενδημούν” στο δέρμα. Όπως επίσης είναι απαραίτητη και η
τεχνοτροπία ώστε να εισχωρούν ως τη βασική στιβάδα εκεί όπου αναπτύσσεται το κύτταρο ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ. Λιποσώματα 5-12 επιπέδων, ώστε να “ανοίγουν” με στόχο να
εισχωρούν έως τη βασική στιβάδα.

www.dr-baumann.gr
Ρόδου 2, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6122181
6936639226

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

To VeLux αποτελεί ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο laser alexandrite για αποτρίχωση ,το οποίο
συνδυάζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο όλα τα
πλεονεκτήματα του συμβατικού laser alexandrite
χωρίς όμως τα αναλώσιμα που έχει το συμβατικό laser alexandrite. Το VeLux, δεν χρειάζεται gel ή λαδάκι κατά την εφαρμογή του, εκμεταλλεύεται πλήρως την βαθειά διείσδυση καθώς και την
υψηλή απορρόφηση της ενέργειας από την μελανίνη που προσφέρει η ταυτόχρονη εκπομπή των 2 διαφορετικών μηκών κύματος που διαθέτει, τα 755nm
του laser alexandrite και τα 808nm, τα οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο spot size του, εξασφαλίζουν
γρήγορες, ανώδυνες και αποτελεσματικές θεραπείες.
Το laser alexandrite νέου τύπου, VeLux, θεωρείται
αυτή την στιγμή η πλέον ολοκληρωμένη και τεχνολογικά εξελιγμένη λύση στην αντιμετώπιση της
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας καθώς εξασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για
όλους τους φωτότυπους του δέρματος και όλες τις
εποχές του χρόνου ακόμα και σε μαυρισμένα δέρματα.
ouzounis medical
28ης Οκτωβρίου 81, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 817 700, Fax: 2310 859 454
email: info@ouzounismedical.gr, www.ouzounismedical.gr

Helioderm από την CΑSTALIA

HealthWay 20600-3
Kαθαρισμός & απολύμανση

H Castalia Laboratoires Dermatologiques ανανεώνει εξ’ολοκλήρου την αντηλιακή της σειρά
Helioderm με νέες συνθέσεις, εξαιρετικές υφές και νέες συσκευασίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση του προϊόντος, αύξηση της διάρκειας ζωής του και μέγιστη διατήρηση της ποιότητάς του.
Η αντηλιακή σειρά Helioderm, αποτελείται από αντηλιακά προσώπου και σώματος.
Χάρη στα φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα και το φυσικό φωτοπροστατευτικό συστατικό, δρα αποτελεσματικά, ακόμα και στις πιο απαιτητικές κι ευαίσθητες επιδερμίδες, προσφέροντας εξειδικευμένη προστασία από τις βλαβερές συνέπειες των UVA και UVB ακτινοβολιών, προλαμβάνοντας τη φωτογήρανση.
Τα αντηλιακά προϊόντα Helioderm περιέχουν επίσης τα καινοτόμα οργανικά, υψηλής
απόδοσης, φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας που προσφέρουν προστατευτική, προληπτική κι επανορθωτική δράση. Επιπλέον, οι καλλυντικές μη λιπαρές υφές της σειράς
Helioderm προσφέρουν μια ευχάριστη και δροσερή αίσθηση, αποκαθιστώντας παράλληλα την ισορροπία της ενυδάτωσης στην επιδερμίδα. Το Helioderm Velvet Mist SPF
50+ είναι αντηλιακό σπρέι προσώπου και σώματος με διάφανη, μη λιπαρή, βελούδινη
υφή. Για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 μηνών.
Απλώνεται εύκολα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας και προστατεύει την επιδερμίδα δημιουργώντας ένα βελούδινο, διάφανο φιλμ. Για κάθε τύπο επιδερμίδας και όσους
προτιμούν μη κρεμώδεις υφές. Εύκολη, γρήγορη και ομοιόμορφη εφαρμογή. Περιέχει
συνδυασμό αποτελεσματικών φίλτρων τα οποία παρέχουν ισχυρή προστασία από τις
βλαπτικές επιδράσεις της UV ακτινοβολίας και Βιταμίνη Ε που παρέχει αντιοξειδωτική
προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες.
Δερματολογικά ελεγμένο. Helioderm Velvet Mist SPF 50+ με νέα συσκευασία Bag On Valve, φιλική προς το περιβάλλον, τελευταίας τεχνολογίας. Δεν χρειάζεται ανακίνηση. Προστασία Χ 3 με Helioderm από την CASTALIA. Η Castalia Laboratoires
Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην Επιστήμη.
Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα
προϊόντα της είναι υποαλλεργικά, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.

• Μέγεθος σωματιδίων: 0,007 μικρά • Απόδοση
συστήματος: 99,99% • Ειδικός κλωβός 18.000V
για καταστροφή μικροοργανισμών • Ροή αέρα:
5,66 κυβικά μέτρα το λεπτό • Μέγιστη περιο-

Η Υγεία του Δέρματος στον Ήλιο!!!

Επισκεφθείτε σήμερα το www.castalia-derm.com και αποκτήστε υγιή και όμορφη επιδερμίδα
με τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA.
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.
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χή κάλυψης: 70 τετραγωνικά μέτρα (βασισμένο σε ύψος οροφής 2,5 μέτρα) • Μέγιστη στάθμη θορύβου: 58 db. Ιατρική συσκευή Τάξης ΙΙ
στον κατάλογο του οργανισμού FDA. Σε γκρι
και μαύρο χρώμα
HLTM ΕΠΕ
Λ. Λαυρίου 45 & Ε. Βενιζέλου 1
Γλυκά Νερά
Τ.: 210 76 00 440, F.: 210 76 09 273
Ε: info@hltm.gr, www.hltm.gr
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MICOOL-A™ CRYO FAT REDUCTION

TRIO iShapeSystem

Makes your perfect «slim body»!

Mηχάνημασυνδυάζει
τελευταίας
τεχνολογίας
Το TRIO iShapeSystem
τέσσερις
αισθητική
προσώπου και σώματος
δημοφιλείςγια
τεχνολογίες
(ραδιοσυχνότητες,
cavitation, Το
vacuum
Led) για να δίνεισυνδυάζει
στους
TRIOκαι
iShapeSystem
τέσσερις δηθεραπευτές
τη δυνατότητα
να παρέχουν
μοφιλείς
τεχνολογίες
(ραδιοσυχνότητες, cavitation,
υπηρεσίες πολλαπλών εφαρμογών και με το
vacuum και Led) για να δίνει στους θεραπευτές τη
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

MICOOL-A™
CRYO FAT REDUCTION
MAKES YOUR
Η μέθοδος
MICOOL-A
CryoFatReduction,
PERFECTτην
“SLIM
BODY”!
αποτελεί
εναλλακτική
της λιποαναρρό-

φησης
βασιζόμενη
στην ελεγχόμενη
ψύξη
Η μέθοδος
MICOOL-A CryoFatReduction,
αποτελεί
την και
εναλλακτική
της λιποαναρρόφησης βασιζόμενη
στην
συνδυάζει
αποτελεσματικότητα
και
ασφάλεια.
ελεγχόμενη ψύξη και συνδυάζει αποτελεσματικότητα και
Η ενέργεια
ασφάλεια. ψύξης επηρεάζει τα λιποκύτταρα
Η ενέργεια ψύξης επηρεάζει τα λιποκύτταρα στην υποδόρια
στην
υποδόρια λιπαρή στιβάδα χωρίς καμία
λιπαρή στιβάδα χωρίς καμία βλάβη στους περιβάλλοντες
ιστούς.στους
Η μέθοδος
CryoFatReduction βασίζεται
βλάβη
περιβάλλοντες
ιστούς.στηΗφυσική
μέθοδιεργασία της απόπτωσης των λιποκυττάρων.
δος CryoFatReduction βασίζεται στη φυσική
διεργασία
απόπτωσης
των λιποκυττάρων.
Απώλειατης
πόντων
σε:
κοιλιά
/ lovehandles / μηρούς / μπράτσα / braline
• Μη
επεμβατικη
σε μια μόνο ώρα!
• Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας
• Για
lovehandles, μηρούς, μπράτσα
• κοιλιά,
Μη επεμβατικη
και
braline σε
μια αποθεραπείας
μόνο ώρα!
• Μηδενικός
χρόνος
Διάφορεςπεριοχές
περιοχές θεραπείας
με με προσαρ• Δ• ιάφορες
θεραπείας
προσαρμοζόμενη
κεφαλή.
μοζόμενη
κεφαλή.
Ταυτόχρονη λειτουργία δυο κεφαλών.
• Τ•αυτόχρονη
λειτουργία δυο κεφαλών.
• Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
• Αυτόματη ρύθμιση πίεσης και θερμοκρασίας
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες για
• Ενσωματωμένοι
αισθητήρες για ασφαλής
ασφαλείς εφαρμογές
εφαρμογές

Energytype

TreatmentTime

δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες πολλαπλών
εφαρμογών
και με
το καλύτερο
δυνατό αποτέλεΤο TRIO iShape
είναι ένα μηχάνημα
τελευταίας
τεχνολογίας
για αισθητικήσμα.
προσώπου
και σώματος,
αδυνάτισμα
και
Το TRIO
iShapeγια
είναι
ένα μηχάνημα
τελευταίσύσφιξη με 5 εφαρμογές.
ας τεχνολογίας για αισθητική προσώπου και σώματος, για αδυνάτισμα και σύσφιξη με 5 εφαρμογές.
• Διπολικής ραδιοσυχνότητας, Τριπολικής
• Διπολικής ραδιοσυχνότητας, Τριπολικής ραδιοσυραδιοσυχνότητας, Cavitation, Vacuum, Led
χνότητας, Cavitation, Vacuum, Led
• Ανώδυνη, Αναίμακτη Μείωση Λιπώδους Ιστού
• Ανώδυνη, Αναίμακτη Μείωση Λιπώδους Ιστού
• Μείωση Κυτταρίτιδας
• Μείωση Κυτταρίτιδας
• Ανάπλαση Προσώπου με Ενίσχυση της Δομής του
• Ανάπλαση Προσώπου με Ενίσχυση της Δομής
Κολλαγόνου
του Κολλαγόνου
• Σύσφιξη-Ανόρθωση Μείωση Μεγέθους Πόρων /
• Σύσφιξη-Ανόρθωση Μείωση Μεγέθους Πόρων /
Μείωση Βάθους
Ρυτίδων
Φωτοανάπλαση
Μείωση
Βάθους
Ρυτίδων Φωτοανάπλαση
US
Cavitation
28kHZ
& 40kHz Dual Mode
US Cavitation 28kHZ & 40kHz Dual
Mode
BiTri
Polar
RF
1Mhz
BiTri Polar RF 1Mhz
- 300J
300J
- 620-670nm LED
620-670nm -LED
Vacuum Pressure 740 Hg

Vacuum + Cooling

Vacuum Pressure 740 Hg

Smart Applicator : 30, 45, 60 mins

Βαλαωρίτου
2, Χαλάνδρι, Αθήνα
15232
TreatmentAreaSize
Approximately 10 X 20 cm
Τηλέφωνο:
+30 210 65 65 505,
Fax:
+30
210 65 65 507
Display
10.4 lnch
LCD
TouchScreen
e-mail:
info@pantimeless.com,
www.pantimeless.com
VACUUM
-310mb
Voltage

Size(W x D x H)

DOUBLO HIFU
Weight

USA

by
Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

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

AC 100~200V, 50/60Hz

390 X 520 X 1210mm (W X D X H)
53kg

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

Aνατρεπτικό μηχάνημα Εστιασμένων Υπερήχων

11
KOREA

Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused by
High Intensity Focused
Η νέα τεχνολογία HIFU (High Intensity Focused UltraUltrasound)
το αποτέλεσμα
στην
έρευνα
sound) είναι
είναι το αποτέλεσμα
στην έρευνα της
κοσμητικής
Electro-Magnetic Energy
ιατρικής, για τη μη επεμβατική θεραπεία της ανόρθωσης
της κοσμητικής
ιατρικής
για
τη μηΓιαεπεμβατική
της επιδερμίδας
και της
σύσφιξης.
πρώτη φορά, με θετεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται
ορατό lifting και
ραπεία τηςτην
ανόρθωσης
της επιδερμίδας
και της
σύσφιξη του δέρματος εστιάζοντας με ακρίβεια στα
στρώματαφορά,
του συνδετικού
ιστού και
των
σύσφιξης.βαθύτερα
Για πρώτη
με την
τεχνολογία
μυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.
HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και σύσφιξη του
ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα
δέρματος Αφαίρεση
εστιάζοντας
με ακρίβεια στα βαθύτερα
κ.λ.π.
στρώματα• του
συνδετικού
ιστού
και των μυϊκών
Ανύψωση και σύσφιξη του
προσώπου.
στοιβάδων• και
στο της
γνωστό
SMAS.
Αφαίρεση
ρυΒελτίωση
ελαστικότητας
του δέρματος
και
περιγράμματος.
τίδων γύρω διαμόρφωση
από τα μάτια
μέτωπο στόμα κ.λ.π.
• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.
• Ανύψωση
και σύσφιξη του προσώπου.
• Σύσφιξη στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση
• Βελτίωση της
ελαστικότητας του δέρματος και
των γραμμών φρυδιού.
διαμόρφωση
περιγράμματος.
• Βελτίωση
της χροιάς του δέρματος κάνοντας το
• Βελτίωση γραμμής
του
σαγονιού.
δέρμα ελαστικό
και φωτεινό.
Αφαίρεση
λαιμού, πρόληψη
• Σύσφιξη• στον
ιστόρυτίδων
του του
δέρματος
στοτηςμέτωπο,
Αύξηση
Μείωση
γήρανσης του λαιμού.
του μυικού
του λίπους
άρση των γραμμών
φρυδιού.
Energy type
HIFU
• Μείωση κυτταρίτιδας.
ιστού
έως
έως
• Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το Fluence
δέρμα ελαστικό0.2και
φωτεινό.
~ 2J/cm2 (0.05 Step)
Το καταξιωμένο HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!
screen
• Αφαίρεση
ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της Monitor
γήρανσης του LCD
λαιμού.
Υψηλής έντασης εστιασμένοι
υπέρηχοι με το
%
%
• Ικανότητα διπλής γραμμής shots.
Cartridge(Optional)
S7 7.0MHz, 1.5mm
• Μείωση• κυτταρίτιδας.
DOUBLO HIFU. ΜεM7
πέντε
διαφορετικά
επίπεδα
7.0MHz,
3.0mm
Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι
D4 4.0MHz,
4.5mm
θερμικής συρρίκνωσης
στο πρόσωπο
αλλά και
• CE
D7 7.0MHz, 4.5mm
ενεργοποιημένος. (AutoShot)
στο σώμα.
L4 4.0MHz, 13mm
Το καταξιωμένο
HiFU
γίνεται
• Εως 300
shots σε
μόλις 8’’ ακόμα πιο γρήγορο!
Spacing
1.0-10mm
Η νέα τεχνολογία HIFU
(High Intensity Focused Ultra• διπλής
Νέα οθόνη LED
υψηλής ευκρίνειας.
• Ικανότητα
γραμμής
shots.
sound) είναι το αποτέλεσμα
στην (1.0
έρευνα
της κοσμητικής
Length
5.0-25mm
Step)
ιατρικής, για τη μη επεμβατική
Dimensions
400
X 455θεραπεία
X 460cmτης ανόρθωσης
• Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
(AutoShot)
Στο EmSlim (High Intensity Focused Electro-Magnetic Energy), η
της επιδερμίδας και της
σύσφιξης.
Για
πρώτη
φορά, με
(Cart excluded)
την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνεται ορατό lifting και
• Εως 300 shots σε μόλις 8’.
ενέργεια διεισδύει στους βαθύτερους ιστούς των μυών διεγείροντας ενταWeight
(Cartexcluded)
σύσφιξη του δέρματος15kg
εστιάζοντας
με ακρίβεια στα
βαθύτερα στρώματα του συνδετικού ιστού και των
• Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.
τικά και εκπαιδεύοντας το μύ μέσω προκαθορισμένων σχεδιασμένων προμυϊκών στοιβάδων και στο γνωστό SMAS.
γραμμάτων σύμφωνα με τα διαφορετικά μέρη του σώματος και τους διαΑφαίρεση ρυτίδων γύρω από τα μάτια μέτωπο στόμα
φορετικούς λόγους θεραπείας.
κ.λ.π.

GAIN
MUSCLE!
REDUCE
FAT!
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KOREA

Ανύψωση και σύσφιξη του προσώπου.
by

Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και
διαμόρφωση περιγράμματος.

Βαλαωρίτου 2, Χαλάνδρι, Αθήνα 15232
• Βελτίωση γραμμής του σαγονιού.
Σύσφιξη
Τηλέφωνο: +30 210 65 65 505, Fax: +30 210 65• 65
507στον ιστό του δέρματος στο μέτωπο, άρση Κηφισού 40, 145 64, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6201404, 6944 73 73 06
των γραμμών φρυδιού.
e-mail: info@pantimeless.com, www.pantimeless.com
www.galaxy1med.gr, email: galaxy1medical@gmail.com
•

Βελτίωση της χροιάς του δέρματος κάνοντας το

•

Αφαίρεση ρυτίδων του λαιμού, πρόληψη της

•

δέρμα ελαστικό και φωτεινό.
γήρανσης του λαιμού.

Energy type

Μείωση κυτταρίτιδας.

Το καταξιωμένο HiFU γίνεται ακόμα πιο γρήγορο!
•
•
•
•

Ικανότητα διπλής γραμμής shots.

Συνεχής λειτουργία οσο ο διακόπτης είναι
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Fluence
Monitor
Cartridge(Optional)

ενεργοποιημένος. (AutoShot)
Εως 300 shots σε μόλις 8’’

Νέα οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας.

Spacing
Length
Dimensions

HIFU

0.2 ~ 2J/cm2 (0.05 Step)
LCD screen
S7 7.0MHz, 1.5mm
M7 7.0MHz, 3.0mm
D4 4.0MHz, 4.5mm
D7 7.0MHz, 4.5mm
L4 4.0MHz, 13mm
1.0-10mm
5.0-25mm (1.0 Step)
400 X 455 X 460cm
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HYDROVIT Intim Intimcare pH 4,5 Refreshing Deo Liquid
Υγρό καθαρισμού για την ευαίσθητη περιοχή και το σώμα
Ένας

συνδυασμός

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

HYDROVIT Mild Softsoap pH 5,5
Moisturizing Cleansing Liquid

προ ϊ όντων . . . γένους

Καλοκαίρι = τριήμερα και παραλία όλη μέρα! Για να αποφύγετε δυσάρεστους ερεθισμούς από την άμμο, το μαγιό ή την υγρασία, χρησιμοποιήστε καθημερινά την απαλή, καθαριστική φροντίδα για την ευαίσθητη περιοχή: HYDROVIT Intim Intimcare pH 4,5 Refreshing Deo Liquid.
Υγρό καθαρισμού για την ευαίσθητη περιοχή και το σώμα. Περιέχει μενθόλη με φυσικές αποσμητικές & ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες, για τον καθημερινό, απαλό καθαρισμό της ευαίσθητης περιοχής, χωρίς να ερεθίζει ή να ξηραίνει
Χρήσεις:
• Καθημερινός καθαρισμός της ευαίσθητης περιοχής, με αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί
• Προσφέρει φυσική αποσμητική δράση σε κύηση και έμμηνο ρύση
• Για τον καθαρισμό της επιδερμίδας σε ειδικές περιπτώσεις (κολπίτιδες,
μυκητιάσεις, αιδοιίτιδες, αιμορροΐδες, βαλανοποσθίτιδες, πριν από ουροκαλλιέργειες)
• Προλαμβάνει και ανακουφίζει από τον κνησμό, που προκαλούν νευροδερματίτιδες και εξανθηματικές ασθένειες
• Για τον καθαρισμό των μεσοδακτύλιων διαστημάτων (Αthlete’s foot)
Χωρίς σαπούνι, χρωστικές και άρωμα. Ιδανικό για παιδιά και ενήλικες.

HYDROVIT Body Milk

Ενυδατικό και καταπραϋντικό γαλάκτωμα σώματος
Μετά την ηλιοθεραπεία αποκαθιστούμε τη χαμένη υγρασία στο
δέρμα μας με HYDROVIT Body Milk. Ενυδατικό και καταπραϋντικό γαλάκτωμα σώματος - πλούσιο σε καταπραϋντικούς & ενυδατικούς παράγοντες και ανάλαφρη αίσθηση που απορροφάται αμέσως.
Xρήσεις:
• Για την καθημερινή ενυδάτωση και περιποίηση του φυσιολογικού,

θηλυκού !

Ήπιο υγρό καθαρισμού για το πρόσωπο και το
σώμα. Περιέχει εκχύλισμα από τριαντάφυλλο,
για ανανέωση της φυσικής υγρασίας της ευαίσθητης περιοχής!
Χρήσεις:
• Καθαρίζει απαλά και ενυδατώνει το δέρμα του
προσώπου και του σώματος με σεβασμό στο
φυσιολογικό pH της επιδερμίδας.
• Στην ακμή και στην αποθεραπεία της.
• Κατάλληλο και για το ευαίσθητο δέρμα
• Για την φροντίδα της επιδερμίδας που υποφέρει από ξηροδερμία, δερματοπάθειες, δερματίτιδες εξ’ επαφής, ατοπίες, ιδρώες, ψευδοθυλακίτιδες, ακτινικές δερματίτιδες
• Μετά από αισθητικές και γυναικολογικές επεμβάσεις
• Ιδανικό για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής (περιγεννητική ξηρότητα) κατά την προεφηβεία και την εμμηνόπαυση
Χωρίς σαπούνι, χρωστικές και άρωμα. Ιδανικό για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

ταλαιπωρημένου και ευαίσθητου δέρματος
• Γ ια την πρόληψη της ξηροδερμίας (ιδανικό body lotion για μετά το μπάνιο)
• Για την ανακούφιση της επιδερμίδας από ερεθισμούς διαφόρου
αιτιολογίας (δερματίτιδα, ατοπική δερματίτιδα)
• Για την πρόληψη από ανεπιθύμητες ραβδώσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά από απότομη αυξομείωση βάρους
• Για την περιποίηση της επιδερμίδας μετά τον ήλιο (after sun)
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος

Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται αποκλειστικά στα φαρμακεία. TARGET PHARMA:
Μενάνδρου 54, 10431, Αθήνα, Τηλ.: 210 52 24 830 Fax: +30 210 52 24 838
Πρωτομαγιάς 17, 543 52, Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/κη, Τηλ.: & Fax: 2310942896, E-mail: info@targetpharma.gr, www.targetpharma.gr

Lait Nettoyant Démaquillant

Γαλάκτωμα καθαρισμού με πλούσια ενυδάτωση από τη SENSIAL
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques παρουσιάζει το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant, γαλάκτωμα καθαρισμού και ντεμακιγιάζ προσώπου και ματιών, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Δεν περιέχει άρωμα, χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ και δεν απαιτεί πλύσιμο με νερό μετά την εφαρμογή.
Το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant είναι ιδανικό για ευαίσθητες, μη ανεκτικές επιδερμίδες, που εκτίθενται καθημερινά
σε παράγοντες που προκαλούν ερεθισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι εξωγενείς, όπως το κρύο, η ζέστη, η ρύπανση, το σκληρό νερό, τα ακατάλληλα καλλυντικά, καθώς και ενδογενείς, όπως οι ορμονικές μεταβολές, η κούραση, το στρες και η διατροφή. Το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και αφαιρεί το μακιγιάζ από το πρόσωπο
και την ευαίσθητη περιοχή των ματιών χαρίζοντας, παράλληλα, πλούσια ενυδάτωση.
Το SENSIAL Lait Nettoyant Démaquillant ανήκει στην ενυδατική σειρά SENSIAL της Castalia, τα προϊόντα της οποίας
συμβάλλουν στη διατήρηση μιας όμορφης, ενυδατωμένης και ισορροπημένης επιδερμίδας.
Η Castalia Laboratoires Dermatologiques επικεντρώνεται στην Υγεία, αφιερώνεται στην Ομορφιά και βασίζεται στην
Επιστήμη. Με Πάνω από 20 Χρόνια Τεχνογνωσίας στη Βιολογία της Επιδερμίδας, αποτελείται από σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας, φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας κάθε ηλικίας. Όλα τα προϊόντα της είναι υποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα, δερματολογικά και κλινικά ελεγμένα.
Επισκεφθείτε σήμερα το www.castalia-derm.com και αποκτήστε υγιή και όμορφη επιδερμίδα με τα
δερμοκαλλυντικά προϊόντα της CASTALIA.
Συνιστώνται από δερματολόγους και διατίθενται στα φαρμακεία.
Υπ. Κυκλοφορίας:
Lavipharm A.E.: Oδός Αγίας Μαρίνας, 19002 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6691000
Μάθε περισσότερα www.lavipharm.com

ΣΕΛΙΔΑ 95

• Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα •

Δελτία τύπου - Νέα Προϊόντα

Galesyn® Anti Hair Loss Solutions

Λοσιόν και σαμπουάν για ολοκληρωμένη φροντίδα και ενδυνάμωση των
μαλλιών με κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας
Galesyn® Anti Hair Loss Lotion 100ml
Πρωτοποριακή λοσιόν μαλλιών με σημαντική συμβολή στην τροφοτόνωση της ανάπτυξης τριχών και στη μείωση της τριχόπτωσης.
Περιέχει Baicalpil™, Capixyl™ και Vitahair Complex, συστατικά που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των τριχών και στην αύξηση της πυκνότητας των τριχών καθώς και στην προστασία τους απέναντι στις ελεύθερες ρίζες, το οξειδωτικό στρες και τη γήρανση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άνδρες και γυναίκες, είναι δερματολογικά ελεγμένη, δεν κολλάει, δε λαδώνει και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.
Galesyn® Anti Hair Loss Shampoo 300ml
Σαμπουάν που ενδυναμώνει τις τρίχες συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης.
Περιέχει Baicalpil™ και Vitahair Complex. Η μοναδική του σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με Panthenol, Betaine, Hydrolized Wheat Protein, Inulin και εκχύλισμα
Aloe Vera. Προσφέρει πλούσιο αφρισμό, διευκολύνει το χτένισμα και είναι ιδανικό για συχνή χρήση. Περιέχει ήπια επιφανειοδραστικά, προσφέροντας πλούσιο
αφρισμό ενώ παράλληλα διασφαλίζει τον αποτελεσµατικό καθαρισµό και φροντίζει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής. Είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες, δερματολογικά ελεγμένο, δε λαδώνει και διαθέτει ευχάριστο άρωμα.

Δελτία τύπου • Νέα Προϊόντα • Δελτία τύπου •

CHEMCO® Synacure®

Υδρόφιλη κρέμα βάση για την παρασκευή
γαληνικών σκευασμάτων για την ονυχομυκητίαση
Υδρόφιλη κρέμα βάση (o/w)
με δυνατότητα ενσωμάτωσης
υψηλών ποσοστών σε αντιμυκητιασικά για την παρασκευή
γαληνικών σκευασμάτων με
στόχο την αντιμετώπιση της
ονυχομυκητίασης.
Η μορφή κρέμας διασφαλίζει την εύκολη εφαρμογή και
ενισχύει τη συμμόρφωση του
ασθενούς με τη θεραπεία.
Διαθέτει χαρακτηριστική, έντονη οσμή και έχει ενισχυθεί με
ένα μοναδικό συνδυασμό συστατικών ο οποίος περιλαμβάνει ουρία (at 5 %), σαλικυλικό οξύ, αλλαντοΐνη, ακέτυλο-κυστεΐνη, μινθόλη, θυμόλη, καμφορά, αιθέρια έλαια
tea tree και ευκαλύπτου, εκχύλισμα Αloe Vera και θειογλυκολικό οξύ.

Syndesmos

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
Headquarters: Ψαρών 17, 13122, Ίλιον, Αθήνα, Ελλάδα Τ: +30 2102693600
GMP Facility: Νερατζούλας 10, 13672, Αχαρναί , Αθήνα, Ελλάδα Τ: +30 2102693600
Ε: info@syndesmossa.com W: www.syndesmossa.com

ENEKA PRO

H αποτρίχωση αποκτά άλλη διάσταση με το Νέας Γενιάς Διοδικό Laser ΕΝΕΚΑ PRO!
Πρόκειται για μία εξελιγμένη πλατφόρμα διοδικού laser με πιστοποίηση Medical CE του οίκου
Termosalud που κατασκευάζεται εξολοκλήρου
στην Ισπανία και συνδυάζει 2 επιλογές λειτουργίας (DHR & FDHR) και 2 επιλογές μηκών κύματος
(808nm & 755nm) για μεγάλο εύρος επιλογών, ακρίβεια, ταχύτητα και μέγιστη αποτελεσματικότητα
σε όλες τις θεραπείες αποτρίχωσης.
Το ENEKA PRO έχει:
•2
 επιλογές λειτουργίας: προσφέροντας είτε τη
δυνατότητα να ακολουθήσετε την επιλογή DHR
με υψηλές δόσεις ενέργειας και εξαιρετικά σύ-

ντομους παλμούς (έως 4Hz) κατάλληλη για τακτική χρήση και μέγιστη ακρίβεια στις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, είτε την επιλογή FDHR με
χαμηλές δόσεις ενέργειας στη μέγιστη ταχύτητα
(έως 10Hz) κατάλληλη για εφαρμογή στις αρχικές
θεραπείες, είτε σε μαυρισμένα δέρματα, είτε σε
φωτότυπους 5 & 6, ελαχιστοποιώντας τον πόνο.
Με αυτές τις επιλογές λειτουργίας, οι θεραπείες
προσαρμόζονται ανά περίπτωση, φέροντας μέγιστα αποτελέσματα επιτυχίας.
• 2 μήκη κύματος: 808nm & 755nm προκειμένου να εγγυηθεί τα μέγιστα αποτελέσματα ακόμη και σε τριχοφυΐα που επιμένει.

Το 808nm είναι ιδανικό για τρίχες με μεγαλύτερη
μελανινική ικανότητα και μεγαλύτερο εστιακό βάθος, ενώ το 755nm είναι ιδανικό για λεπτές τρίχες,
ανοιχτόχρωμες που έχουν μικρό εστιακό βάθος.
Το ENEKA PRO είναι διαθέσιμο με 4 είδη κεφαλών, συνδυάζοντας 3 μεγέθη παλμών και 2 μεγέθη μηκών κύματος. Διαθέτει:
• Μία κεφαλή μεγέθους Large (L), με μήκος κύματος 808nm και spot size 10x9mm.
• Μία κεφαλή μεγέθους Extra Large (XL), με μήκος
κύματος 808nm και spot size 20x9mm.
• Μία κεφαλή μεγέθους 2 Extra Large (2XL), με
μήκος κύματος 808nm και spot size 34x14mm.
• Μία κεφαλή μεγέθους Large (L), με μήκος κύματος 755nm και spot size 10x9mm.
Η καινοτόμα πλατφόρμα του με τα τρία μεγέθη
κεφαλών, επιτρέπει την εφαρμογή σε περιοχές διαφορετικών μεγεθών του σώματος. Επίσης, έχοντας
ένα ευρύ φάσμα σημείων, επιτρέπει το μικρότερο
χρόνο εργασίας με τη μέγιστη απόδοση προσφέροντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.
Τέλος, η εργονομική, ελαφριά χειρολαβή του,
είναι πολύ άνετη και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα & Κύπρο
Dermacon ΕΠΕ:
Δελφών 5 & Κηφισιάς 152 33 Αθήνα
T. 210 6777540, F. 210 6745201
www.dermacon.gr, email: dermacon@dermacon.gr
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Το MEDIKA PREMIUM είναι µια µοναδική
κονσόλα αισθητικής, πολλαπλών λειτουργιών, κατασκευασµένη από εξαρτήµατα
υψηλής ποιότητας.
Η µοναδική αυτή λειτουργική κονσόλα είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα έξυπνης,
µονοκα-λωδιακής αναγνώρισης κεφαλής
και µας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε το δικό µας εξατοµικευµένο
πολύ-λειτουργικό µηχάνηµα αισθητικής
ανάλογα µε τις ανάγκες µας µε ως και 12
διαφορετικές θεραπείες.
Εγγύηση κατασκευαστή: 24 µήνες

adipo night
Το διφασικό προϊόν adipo night της Κ-Surgery
προέρχεται από την ιδέα της δηµιουργίας ενός
προϊόντος που εγγυάται µια πλήρη θεραπεία
κατά της κυτταρίτιδας τη νύχτα.
Η διφασική τεχνολογία του Adipo night
επιτρέπει την συνεργιστική εργασία των ενεργών
στοιχείων της ελαιώδους φάσης µε τα ενεργά
συστατικά της υδατικής φάσης, για ένα δέρµα
χωρίς ατέλειες:
1. Ο συνδυασµός Αζελαϊκού και Μανδελικού
οξέος προκαλούν
µια απολέπιστικη δράση στο δέρµα για τη
διευκόλυνση της διείσδυσης των δραστικών
συστατικών.
2. Τα αιθέρια έλαια από κουρκούµη, τζίντζερ
και κανέλα διεγείρουν
τη µικροκυκλοφορία παρέχοντας έντονη
αποστραγγιστική δράση
στην κυτταρίτιδα.
3. To Οργανικό ιώδιο (χωρίς ορµονική
επίδραση) παρέχει µια έντονη λιπολιτική
δράση ενώ παράλληλα προάγει την
επανενεργοποίηση του µεταβολισµού του
λίπους.
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προσεχή δερματολογικά συνέδρια
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ FORUM
Η ΔΕΡΜΑΤΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
10-11 Ιουλίου 2020
Ξενοδοχείο Athens Hilton
www.dermato-oncology.gr
ΕΑΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΑΕ
17-19 Ιουλίου 2020
Θεσσαλονίκη, www.edae.gr
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
2020
3-6 Σεπτεμβρίου 2020
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
www.free-spirit.gr
CONGRESS OF THE
EUROPEAN SOCIETY
OF PATHOLOGY
& INTERNATIONAL
CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL
ACADEMY
OF PATHOLOGY
September 5-9, 2020
Glasgow, UK
esp-congress.org
2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
24-27 Σεπτεμβρίου, 2020
Corfu Holiday Palace,
Κέρκυρα, www.hdsdermoscopy.gr
BALKAN FUNGUS 2020
October 15-17, 2020
Mediterranean Palace Hotel,
Thessaloniki, www.edae.gr
IMCAS ASIA 2020
October 15-17, 2020
Bangkok, Thailand
www.imcas.com/en/attend/
imcas-asia-2020
20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
16-17 Οκτωβρίου 2020,
Αθήνα, Γραμματεία
Διημερίδας: Πληρ. ERA, Τηλ:
2103634944 - Δαμπολιά
Δήμητρα, Νοσ. «Α.
Συγγρός», Τηλ: 2107265191
20dermameetingsyggros.gr
29th EADV CONGRESS
October 28- Νοvember 1
2020, Vienna, Austria
www.eadv.org
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3-6 Δεκεμβρίου 2020
Αθήνα, www.edae.gr
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
23-24 Απριλίου 2021
Αθήνα, www.edae.gr
17th EADV SYMPOSIUM
May 20-22, 2021
Ljubljana, Slovenia
www.eadv.org/congress/
show-symposium
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