
PLASMA PEN HOITO

PlasmaPen on turvallinen hoitomuoto ihon uudistamiseen tehokkaasti. Laite muodostaa 
plasmasäteen, jolla ihon pintaan muodostuu kontrolloidusti lämpöpiste, joka vapauttaa 
lämpöä syvemmälle, aina dermikseen saakka. Tämä käynnistää ihon luonnollisen 
kiinteytymisreaktion, joka jatkuu kuukausia itse hoidon jälkeen. Hoito stimuloi uutta 
kollageenia ja auttaa aktivoimaan kasvutekijöitä, sekä fibroblasteja iholle.

PlasmaPenillä voidaan mm. poistaa arpia, luomia ja maksaläiskiä, sekä kiristää ihoa 
tehokkaasti. Hoito soveltuu myös ylä- ja alaluomille, sekä kaulalle. Tulokset ovat 
pitkäkestoisia ( 4-5v) ihon löystymistä tulee kuitenkin normaalin ikääntymisprosessin 
myötä. Jälkihoito-ohjeiden tunnollinen noudattaminen on tärkeää hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Konsultaatiossa ennen hoitotoimenpidettä varmistetaan hoidon sopivuus 
asiakkaalle. Lopputulokseen vaikuttaa ihon kunto ja esim. lähtötilanteen juonteiden syvyys.
Hoito voidaan uusia 6kk päästä. Hoitokertoja voidaan tarvita useampia.

Kontraindikaatiot: ( hoitoa ei voi tehdä, jos sinulla on: )

* raskaus ja imetys
* allergia puudustusaineelle
* kortisoni- tai steroidilääkitys, verenohennuslääkitys, tulehduskipulääkkeet
* taipumus arpikudoksen liikakasvuun ( keloidi)
* tumma iho
* taipumus ihon pigmentoitumiseen
* sydämentahdistin, rytmihäiriöt, pään alueen implantit
* immuunijärjestelmän häiriöt, veren hyytymishäiriöt
* munuais- tai maksasairaudet, epilepsia, diabetes, hoidettavan alueen tulehdus tai     ihottuma, vitiligo, 
lymfakierron häiriöt, herpes ( estolääkitys tarvitaan), vyöruusu

Hinnat:
Yläluomet tai Alaluomet 389e
Luomen/ihomuutoksen poisto alk. 195e
Ylä- ja alaluomet, sekä silmänurkkien juonteet 659e
Nasolabiaalit 269e
Ylähuulen juonteet alk. 235e
Nasolabiaalit ja ylähuulen juonteet alk. 389e
Leuan alunen alk. 470e
Kaula alk. 639e ( sis. 2 hoitokertaa)
Hinnat ovat suuntaa-antavia. Tarkan hinta-arvion saat konsultaatiossa.



Komplikaatiot:
Hoito voi laukaista arpimuodostuksen tai hoitoalueen pigmentoitumisen. Nämä ovat 
harvinaisia komplikaatioita, mutta asiakas ymmärtää näiden riskien olemassaolon ja 
tiedostaa, etteivät ne ole etukäteen ennustettavissa. Infektioriski on olemassa, jälkihoito-
ohjeita on sitouduttava noudattamaan tunnollisesti.

JÄLKIHOITO-OHJEET

Varaudu toipumisaikaan hoidon jälkeen! Yleisimmin toipumisaika on noin 7-10vrk.
Lopullinen tulos on nähtävillä noin 3kk päästä hoidosta, joten huomioi, että 
paranemisprosessi jatkuu pitkään näkyvien oireiden helpotuttua. Noudata tarkasti 
annettuja hoito-ohjeita, jotta saat hoidosta toivomasi tuloksen.

* Hoidon jälkeen iholle laitetaan suojavoide. Saat voiteen myös kotiin, käytä sitä ohuesti 2-
3x päivässä. Suosittelemme myös puhtaan Aloe Vera- geelin hankintaa. Muita tuotteita EI 
SAA käyttää iholla, kunnes se on toipunut.
* Punoitusta, kuumotusta ja turvotusta esiintyy 2-7vrk. Mikäli turvotus on voimakasta, voit 
käyttää kylmää sen laskemiseen. Nuku selälläsi pää kohotettuna.
* Pidä hoitoalue kuivana 5vrk, tämän jälkeen käytä vain vettä, kunnes ruvet ovat 
poistuneet ja alue parantunut täysin.
* Hikiliikunta, sauna ja raskas fyysinen rasitus ovat kiellettyjä, kunnes alue on toipunut, 
noin 7-10vrk
* Auringonotto ja solarium ovat kiellettyjä 2kk hoidosta. Käytä SPF50 suojavoidetta AINA 
ollessasi auringossa. Hoidettu alue pigmentoituu herkästi. Hoitoa ei suositella ennen 
aurinkolomaa tai kesällä, mikäli viihdyt auringossa.
* Voit käyttää isoja annoksia C-vitamiinia toipumisaikana sen toimiessa rakennusaineena 
omalle kollageenintuotannollemme.
* Iholle muodostuvia rupia ja ihokappaleita EI SAA repiä tai hangata pois!! Niiden tulee 
antaa irrota itsestään.
* Rupien irrottua hoitoalue on yleensä aluksi punoittava. Tämä on normaalia.
* Vältä hoitoalueen turhaa koskettelua. Anna alueen toipua rauhassa.
* On normaalia, että käsitelty alue tuntuu karhealta ja kuivalta.
* Vältä muita hoitoja vähintään 2kk hoidon jälkeen. ( on hyvä pitää taukoa myös ennen )
* Älä peitä hoitoaluetta siteillä, laastareilla, meikeillä tai muilla voiteilla, kuin on ohjeistettu.

Muuta huomioitavaa:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Mikäli epäilet, ettei toipumisesi suju odotetusti, ota viipymättä yhteyttä klinikalle. Voimme 
auttaa sinua ainoastaan, mikäli informoit meitä tilanteestasi. Alta löydät yhteystietomme.

Klinikka Glow
Voionmaankatu 30
40700 Jyväskylä
puh: 0400 314674
klinikka@glowjkl.fiKLINIKKA GLOW

esteettiset hoidot


