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Η μοναδική αποτελεσματικότητα του mosaichp™ 
στην καταπολέμηση των ουλών και τη φυσική ανάπλαση του προσώπου
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«Το MOSAIC είναι η πρώτη επιλογή στην ανάπλαση – αναζωογόνηση του δέρματος, τη φωτογήρανση και τις ουλές»

Το mosaichp™ είναι η πιο εξε-
λιγμένη λύση στον τομέα της 
αισθητικής ιατρικής, βασισμέ-

νο στην τελευταία λέξη της κλασμα-
τικής τεχνολογίας, από την εταιρεία 
Lutronic Corporation (Island, Νότιος 
Κορέα). Το σύστημα laser mosaichp™ 
είναι εφοδιασμένο με κεφαλή δι-
πλής λειτουργίας και τη μοναδικά 
πατενταρισμένη τεχνολογία Chaos 
Scanning (CST).

Οι “μικροσκοπικές ακτίνες” (micro 
beams) του mosaichp™ δημιουργούν 
στον ιστό κάθετες μικροσκοπικές ζώνες νέ-
κρωσης [micro Necrotic columns (mNc)] 
με διάμετρο μικρότερη από 200 μικρό-
μετρα, με σκοπό μία ομοιόμορφη και 
φυσική θεραπεία, με τον ελάχιστο δυ-
νατό πόνο και ανεπιθύμητες ενέργειες, 
συγκριτικά με άλλα Laser κλασματικής 
ανάπλασης.

Surgical Scar

Εικόνα 1. Clinical Results of MOSAIC Treated 
Group.

Αυτές οι μικροσκοπικές ζώνες νέκρω-
σης (mNc) δημιουργούνται κάθετα στην 
επιδερμίδα και έως 1mm στο δικτυωτό 
χόριο. Οι ιατροί έχουν εξαιρετικά απο-
τελέσματα στην ανάπλαση, τη φωτογή-
ρανση και τις βαθιές ουλές.

Κάθε μικροσκοπική ζώνη (mNc) επιτρέ-
πει τη φυσική διαδικασία επούλωσης της 
επιδερμίδας, ενεργοποιώντας το κολλα-
γόνο και τους ινοβλάστες στο δέρμα.

Τα νεκρά κύτταρα αποβάλλονται και 
αντικαθίστανται από άλλα που αναπα-
ράγονται στο κατώτερο τμήμα της επι-

δερμίδας. Αμέσως μετά από κάθε συνε-
δρία ο ασθενής παρατηρεί εμφανή ση-
μάδια βελτίωσης που γίνονται πιο ορα-
τά με την πάροδο των μηνών.

«Συγκριτικά με άλλες συσκευές laser 
κλασματικής τεχνολογίας, το λειτουργι-
κό σύστημα του mosaichp™, επιτρέπει 
ακόμα και σε κάποιον νέο ή άπειρο ι-
ατρό να το χρησιμοποιήσει άφοβα. Ο 
χρόνος θεραπείας για ένα πρόσωπο εί-
ναι 10 λεπτά.

Rejuvenation

Ακόμα και στη θεραπεία ατροφικών 
ουλών, όπου απαιτούνται παλμοί υψη-
λής ενέργειας, η θεραπεία είναι πολύ α-
νεκτή. Για τη θεραπεία μεγάλων περιο-
χών, όπως ο λαιμός, το στήθος ή άλλα 
μέρη του σώματος, δε χρειάζεται να ξο-
δεύεται πολύς χρόνος για να ακτινοβο-
λείται το κάθε σημείο ξεχωριστά.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπο-
ρούμε επίσης να παρακολουθούμε την 
αντίδραση του δέρματος ανά πάσα στιγ-
μή, καθώς δεν είναι απαραίτητη η χρή-
ση χρωστικής», όπως επισημαίνει ο Dr. 
cho Kyung Hwan, m.D.

Striae

Ο Lee Jeong-Yeob, m.D., κλινικός δερ-
ματολόγος στη Σεούλ, στη Νότιο Κορέα 
με εξαιρετική πείρα στη χρήση διάφορων 
laser κλασματικής τεχνολογίας επισημαί-

νει πως η δράση του mosaichp™ στην 
ανάπλαση του δέρματος είναι ιδιαιτέρως 
αξιοσημείωτη και οι περισσότεροι ασθε-
νείς είναι πολύ ικανοποιημένοι από την 
πρώτη ή δεύτερη κιόλας συνεδρία.

Συγκριτικά με άλλα laser, των οποίων 
οι κεφαλές επιτρέπουν χτυπήματα είτε 
μόνο με τη στατική μέθοδο (stamping 
mode), είτε μόνο με τη μέθοδο της κύ-
λισης (rolling mode) γεγονός που μπο-
ρεί να προκαλέσει μία ευδιάκριτη γραμμή 

μεταξύ ̈ακτινοβολημένων¨ και¨ μη ακτινο-
βολημένων ¨ περιοχών, το mosaichp™ 
μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την 
πυκνότητα (spots/cm2) από το κέντρο 
έως τα όρια της υπό θεραπεία περιοχής 
συνδυάζοντας και τις δύο μεθόδους και 
δημιουργώντας κατ’αυτόν τον τρόπο μία 
πιο ομοιόμορφη όψη της ακτινοβολημέ-
νης περιοχής.

Scars

Επιπλέον, η πολλαπλότητα του τρό-
που χτυπήματος της κεφαλής ελαχιστο-
ποιεί τις ανεπιθύμητες ενέργειες που δύ-
ναται να προκληθούν από ένα σύστημα 
Laser που χρησιμοποιεί μία από τις δύο 
μεθόδους χτυπήματος.

Acne Scar & Large Pores

“Το mosaichp™ είναι το πλέον αξιόπι-
στο laser στη θεραπεία περίπλοκων πε-
ριπτώσεων, όπως όλων των ειδών ου-
λές και της φωτογηρασμένης επιδερμί-
δας. Αρχικά θεραπεύω τις ουλές ακμής 
με υψηλή ενέργεια (18 mJ) με τη στατική 
μέθοδο (static mode) και τελειώνω τη θε-
ραπεία μου με ένα ή δύο περάσματα χα-
μηλής ενέργειας (8 έως 14 mJ) με τη μέ-
θοδο της κύλισης (dynamic mode) κάνο-
ντας ταυτόχρονα full face rejuvenation”, 
συμπληρώνει ο Dr. Jeong- Yeob.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο ιατρικό 
περιοδικό Aesthetic Buyers Guide, Spring 
2007
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