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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΤΡΤΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ LASER
Ση είλαη νη επξπαγγείεο;
Γίθηπν δηαηεηαγκέλσλ ηξηρνεηδώλ πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο θάησ

από ηελ επηδεξκίδα.

Πξόθεηηαη γηα ΑΙΘΗΣΙΚΟ θαη ΟΥΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (θπθινθνξηθό πξόβιε-

Γηα ην ιόγν απηό, ην ζπγθεθξηκέλν Laser έρεη ζεσξεζεί ην θαιύηεξν όπιν ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
αηζζεηηθνύ πξνβιήκαηνο ησλ επξπαγγεηώλ.

Εμαθαλίδνληαη κόληκα νη επξπαγγείεο;
Nαη, νη επξπαγγείεο ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ην La-

Η ζεξαπεία κε Laser αθήλεη ζεκάδηα;
Σηο πξώηεο 4-5 εκέξεο κεηά ηελ ζπλεδξία,
ππάξρεη δεξκαηηθή αληίδξαζε ζην ζεκείν
εθαξκνγήο ηεο ζεξαπείαο.

κα είλαη ε θιεβηθή αλεπάξθεηα - θηξζνί)

Κόθθηλα θαη κπιε κηθξά αγγεία πνπ δελ πξν-

Σαιαηπωξνύκαη κεηά ηελ ζεξαπεία;

θαινύλ ζπκπηώκαηα. Οη θηξζνί δηαθξίλνληαη

Με ηε ρξήζε ηνπ Laser δελ πεξηνξίδεζηε από

ζαλ «θνξδόλη» –πνιιέο θνξέο ζξνκβσκέλν–

θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δελ απαηηεί-

ελώ ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη θαη από ζπκπησ-

ηαη πεξίδεζε ηεο πεξηνρήο. Δπηβάιιεηαη κόλν

καηνινγία (πόλν, πξήμηκν).

ε ρξήζε αληειηαθνύ ζηελ ππό ζεξαπεία πε-

Πωο θαίλνληαη νη επξπαγγείεο;

ξηνρή (θάηη πνπ νύησο ή άιισο νθείινπκε

ε πνηεο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη;
Κπξίσο ζηα πόδηα αιιά θαη ζε πεξηνρέο ηνπ
πξνζώπνπ ή ηνπ ιαηκνύ. Δπηδεηλώλνληαη ζπ-

λα θάλνπκε σο Μεζνγεηαθόο ιαόο όιν ην
ser , εμαθαλίδνληαη κόληκα. Απηό βέβαηα δελ απν-

ρξόλν).

θιείεη ηελ εκθάληζε ηπρόλ λέσλ επξπαγγεηώλ ζε

Eίλαη αθξηβή ε ζεξαπεία κε Laser;

ζκνύο ή κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο.

άιια ζεκεία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.

πγθξηηηθά κε άιιεο ζεξαπείεο όρη. Σν θό-

Πωο ζεξαπεύνληαη;

Πνλάεη ην Laser;

ζηνο ηεο εμαξηάηαη από ην κέγεζνο - έθηαζε

Καηά θαηξνύο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιέο κέ-

Η ζεξαπεία κε ην Laser είλαη αλώδπλε (κπνξεί λα

λήζσο κεηά ηελ θύεζε, κεηά από ηξαπκαηη-

ηνπ πξνβιήκαηνο.

ληώζεηε κόλν έλα ειαθξύ ηζίκπεκα ή ειαθξύ θά-

Ο Γηαηξόο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα πε-

Όιεο όκσο ηαιαηπώξεζαλ αξθεηά, γηα καθξύ

ςηκν).

ξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.

ρξνληθό δηάζηεκα κε αξθεηό πόλν θαη πεξην-

Πόζεο ζεξαπείεο ρξεηάδνληαη;
Πνηνο ηηο εθαξκόδεη;

ζνδνη γηα ηελ ζεξαπεία ησλ επξπαγγεηώλ.

ξηζκό ησλ θνηλσληθώλ επαθώλ. θαη πεξηνξηζκό ησλ θνηλσληθώλ επαθώλ. Σώξα πηα όιεο
νη ήδε ππάξρνπζεο κέζνδνη αληηθαηαζηάζεθαλ από ηε ρξήζε Laser ην νπνίν θαηαζηξέθεη κόλν ηα αγγεία θόθθηλνπ θαη κπιε ρξώκαηνο, ελώ ζέβεηαη ην ππεξθείκελν δέξκα,
πξάγκα πνπ δελ έρεη ζπκβεί ζε ΚΑΜΜΙΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κέρξη ζήκεξα.

Οη επξπαγγείεο πξνζώπνπ απαηηνύλ ιηγόηεξεο ζπλεδξίεο από απηέο ησλ θάησ άθξσλ. πλήζσο απαηηνύληαη 2-3 ζπλεδξίεο αλάινγα κε ηελ έθηαζε
ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ζεξαπεία εθαξκόδεηαη ΜΟΝΟ
από γηαηξνύο κε ηε δένπζα εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε.

