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 PureBeau Fibroblastטיפול פיורבו פיברובלסט 

 שאלות נפוצות

 

 

 ?בפיברובלסט הרמת עפעפייםלטיפול מי מתאים  .1

בגין גיל מבוגר.  צניחת עפעפייםהמקנה מראה עייף וכבד ו ,מבנה עפעפיים נפולהרמת עפעפיים מטפל ב טיפול

 אינדיקציות-מי שנמצא/ת ברשימת הקונטרה למעט ,18יש להיות מעל גיל  עפעפיים טיפול הרמתלעבור  על מנת

 ?בפיברובלסט עפעפייםטיפול הרמת מה צריך לעשות לפני  .2

לטיפול ולהיוודע  ותיאום ציפיות לבדוק התאמה ל.מוסמכת בטיפו יש להגיע לפגישת ייעוץ עם קוסמטיקאית

תאמת אישית מולהליך ושלבי ההחלמה. לאחר קבלת כל הנתונים, הקוסמטיקאית מציעה תוכנית עבודה 

 צורך, מבצעת טסט רגישות.  הובמקרה 

 מי יכול לבצע את הטיפול? .3

רופאים וקוסמטיקאיות אשר קיבלו הכשרה מהחברה והוסמכו לבצע את הטיפול. יש לבקש לראות את תעודת 

  ההסמכה. 

 האם נדרשת הרדמה לביצוע הטיפול?  .4

 הרגשה נינוחה יותר של המטופלת.  מבצעים אלחוש מקומי ללא מחטים, ל פיברובלסטטיפול י לפנ   

 ?מספיק לראות תוצאות אחד טיפול. האם 5

 שבו חותכים ומסירים את העור העודף.  לא ניתוח פלסטיו כירורגי אינו הליך פיברובלסטטיפול 

 אינדיבידואלי הינוכל מקרה  (.האפידרמיסשכבת העור העליונה )משפיע אך ורק על  פיברובלסטטיפול 

 . ביכולת התגובה שלו לטיפולו המטופלתעור מצב תלוי בולים הנדרשים לכן, מס' הטיפ

 ? מה אורך החיים של תוצאות בטיפול פיברובלסט .6

ניתן ליהנות מתוצאות . למה של אזורים אחריםחלבין זמן השל הרמת עפעפיים שנו הבדל בין זמן ההחלמה י

 .המטופלתעור בי תלואינדיבידואלי ו. כמובן שזה שנתיים פיברובלסט עדטיפול 

 קיץ?בפיברובלסט האם ניתן לבצע את טיפול . 7

. כמובן יש לבצע את הטיפול ולהנחות את המטופלת של השנהאחרת בכל עת ניתן לעשות את הטיפול בקיץ ו

 להמשך טיפול בבית, בהתאם להוראות המדויקות של החברה. 
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 ?הרמת עפעפייםמטיפול לההחלמה  כמה זמן אורכת. 8

הטיפול  לאחרלצריבה מבוקרת של האפידרמיס באמצעות אנרגיה פלסמטית. גורם , פיברובלסטהפול טיב

הגלדים  ימי חופש. 1-2המטופל תהיה נפיחות לכן מומלץ לקחת אזור בברוב המקרים,  להרמת עפעפיים,

. האזור המטופל יהיה התחדשותי, העור עובר תהליך שבועות אחר 3-4 עד ימים. 5-7תוך  הנוצרים, נושרים

לאחר מתקבלת , מס' פעמים ביום.  תוצאה סופית SPF 50בעל  קרם הגנה עםפני שמש עליו מלהגן  לכן יש רגיש,

 שבועות.   6-8-כ

 ?עפעפיים הטיפול להרמתלאחר להתאפר ולחזור לעדשות המגע  ניתןהאם . 9

להשתמש בעדשות והתאפר לחזור ל ניתןהקוסמטיקאית אצל אחר הביקורת ולהחלמה , לאחר תום תקופת ה

איכות החיים הביטחון העצמי ועל לשפר את המראה ובכך להשפיע באופן חיובי על  הטיפול הינה תמטרמגע וכו'. 

 .הלחזור לשגרת חיי תלמטופלאפשרות מתן תוך כדי 

 ?בטיפול להרמת עפעפיים . מהו הסיכון10

 . מטופלתאינו מהווה סיכון ל, לכן טיפול פיברובלסט ע ישיראין מג המכשיר למטופלת בין טיפול פיברובלט,במהלך 

 ?לטיפול יש תופעות לוואי . האם11

 .ציהכתמי פיגמנטגרום ללעלול "לאחר טיפול"  המטופלת הוראותציות לאי 

 ?בטיפול בודד אזורים מס' לבצע  האם ניתן. 12

 . בטיפול  ניתן לעשות שני אזורים בבת אחת

 ?את הטיפול לבצעמומלץ . מתי לא 13

מחלות מדכאות  ,זאבת אדמנתית מערכתית פעיל,מחלות כגון הרפס  ,סרטןכאשר ישנה דלקת זיהומית בגוף, 

לב ותרופות נוגדות  קוצב)אנגינה פקטוריס,  לא מאוזנת, מחלות לב סוכרת ,HIV -בונשאים  AIDS חיסון, כולל 

שים נעשה החוד 3אם בתוך וכן  ניתוחים וצעוב םהחודשים האחרוני 6-אם בקלואידיות, צלקות , נטייה ל(קרישה

 . Aרואקוטן או רטין שימוש ב

 ?למטופלותתוצאה . 13

בגיל המטופלת, במצב  יםתלויהטיפול וזמן ההחלמה הם אינדיבידואליים, ו.. תוצאות לא ניתן להתחייב לתוצאות

 .שלה ובתיאום הציפיות מול המטופלת העור
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