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PRZEWODNIK ZABIEGOWY

Reform
Micro and Macro Focused Ultrasound
Non-surgical Lifting, Tightening & Contouring System
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Wprowadzenie do Zenise
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Wprowadzenie

Kartridże Zenise
Kartridże do twarzy I ciała

Głębokość działania poszczególnych kartridżów
Słownik pojęć:
Epidermis – naskórek
Superficial Dermis – powierzchowna warstwa skóry właściwej
Deep Dermis – głęboka warstwa skóry właściwej
SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System)
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Wprowadzenie

Przeciwwskazania
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Środki Ostrożności i Rezultaty
- Ciąża i karmienie piersią

- Choroba nowotworowa

- Otwarte rany w miejscu zabiegu

- Opryszczka w miejscu wykonywania zabiegu

- Metalowe implanty w okolicy zabiegowej

- Keloidy

- Wszczepione urządzenia elektryczne

- Cukrzyca lub epilepsja

- Leczenie przeciwzakrzepowe lub obecność
zaburzeń krwotocznych

- Hiperergia (nadwrażliwość na bodźce) (konsultacja indywidualna)
- Wypełniacze w okolicy zabiegowej (konsultacja indywidualna)
- Toksyna botulinowa w okolicy zabiegowej (konsultacja indywidualna)

- Stan zapalny w miejscu wykonywania zabiegu
- Zmiany skórne w miejscu wykonywania zabiegu

Wskazania do Zabiegu i Kwalifikacja Pacjenta
Pacjenci z określonymi problemami kwalifikują się do
następujących zabiegów polepszających wygląd:

Rezultaty

- Średnia lub niska elastyczność skóry, mająca cechy niskiego
ujędrnienia
- Pacjenci z opadniętymi brwiami, zmarszczkami, obwisłą skórą
- Wiotka skóra ramion, brzucha, piersi, pośladków, ud lub
kolan
- Brak elastyczności skóry po dużej utracie masy ciała,
ciąży

Potencjalne Skutki Uboczne

-

- Erythema (zaczerwienienie)

-

- Wrażliwość

-

- Edema (obrzęk)

- Zasiniaczenie
- Grudkowatość
- Blizna

-

lifting i „zagęszczenie” skóry
widoczne zmniejszenie wiotkości skóry
stymulacja syntezy kolagenu
redukcja zmarszczek
poprawa elastyczności skóry
uniesienie łuku brwiowego
poprawa owalu twarzy
poprawa zarysu linii żuchwy oraz likwidacja
tzw.”chomików”
poprawa wyglądu szyi
likwidacja „drugiego podbródka”
likwidacja nadmiaru tkanki tłuszczowej na różnych
obszarach ciała oraz zwiększenie miejscowe napięcia skóry
zmniejszenie wiotkości skóry w tak trudnych do leczenia
obszarach, jak ramiona i wewnętrzna strona ud
poprawa wyglądu skóry w okolicach kolan i łokci
lifting skóry na dekolcie i uniesienie piersi

Środki Ostrożności i Bezpieczeństwo Urządzenia Kontrola Bólu
- Zawsze sprawdzaj uchwyt i zamocowanie kartridża.
- Nie używaj uszkodzonych lub obtartych kabli.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Zenise nie wymaga żadnej
konserwacji.
Jeśli system wymaga serwisu, skontaktuj się z producentem
lub dystrybutorem. Zabrania się modyfikacji urządzenia.
- Nie opieraj się na urządzeniu ani nie stawiaj na nim ciężkich
przedmiotów.

Dla pacjentów posiadających niski prób bólu zaleca się
następujęce procedury:
- Miejscowe lub lokalne znieczulenie
- Doustne tabletki znieczulające
- Miejscowy krem znieczulający
*Nie jest konieczne stosowanie środków znieczulających
pozabiegowych.

- Nie używaj gazów anastezjologicznych lub materiałów
łatwopalnych w bliskości urządzenia.
*Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji ZENISE.

Omijanie Nerwów
Konsultacja Pacjenta
By uzyskać bezpieczne i optymalne rezultaty:
- Sprawdź pacjenta historię meczyną.
- Sprawdź w karcie pacjenta wcześniejsze ustawienia i procedury
wymagane w miejscu zabiegu.

Omijanie obszaru nerwów podczas zabiegu:
- Nadoczodołowy i skrioniowy nerw
- Nerw żuchwowy
- Pępek

- Oceń pacjenta w zależności od indywidualnych preferencji.

- Biodrowy (PSIS)

- Skonsultuj z pacjentem poziom tolerancji bólu by
wybrać odpowiednie sposoby znieczulenia.

- Popliteal fossa

- Uzgodnij z pacjentem indywidualny tryb zabiegowy.

- Miednicowy

- Łokciowy
*Jeśli pacjent doświadcza wysokiego bólu należy zmniejszyć
natężenie impulsów Zenise.

Zalecenia po Zabiegowe
Skóra po zabiegu jest lekko zaczerwieniona, ale efekt ten znika po kilku godzinach. Pacjent może od razu po sesji wrócić
do codziennej aktywności. Czasem może pojawić się delikatna opuchlizna utrzymująca się maksymalnie do kilku dni.
Bardzo rzadko zdarzają się przypadki punktowego oparzenia skóry. Jest to związane z niedokładnym przyłożeniem
głowicy do powierzchni skory i koncentracją wiązki ultradźwięków na jej powierzchowni. Bywają również przypadki
miejscowej parastezji. Najczęściej objawy te mijają samoistnie w ciągu kilku godzin do kilku dni. Zaleca się unikanie
złuszczania skóry w okolicy zabiegowej przez co najmniej tydzień po zabiegu lub do momentu zniknięcia nadwrażliwości
skóry. W okresie 2 tygodni po zabiegu, nie należy stosować leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, za wyjątkiem
paracetamolu.
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Środki Ostrożności

FAQ
1. Czy zabieg jest bolesny? W odróżnieniu do tradycyjnych zabiegów HIFU, nie trzeba stosować maści przeciwbólowych,
ponieważ urządzenie jest trzeciej generacji, a więc prawie bezbolesne. Zwykle zabieg nie wymaga żadnego
znieczulenia. U osób bardzo wrażliwych stosujemy miejscowe znieczulenie w postaci maści.
2. Co czuje pacjent podczas zabiegu? Wraz z wtłaczaniem ultradźwięków pacjent odczuwa niewielkie przepływy energii,
precyzyjnie kierowane na określoną głębokość. Oznacza to, że proces odbudowy kolagenu właśnie się rozpoczyna. Dla
każdego pacjenta odczucie to jest nieco inne, jednak nie utrzymuje się ono po zakończeniu emisji ultradźwięków. Osoba
przeprowadzająca zabieg stara się zadbać o jego jak najwyższy komfort, a większość pacjentów opuszcza gabinet z
poczuciem satysfakcji i ekscytacji na myśl o nadchodzących efektach.
3. Jak długo trwa zabieg? Czas trwania zabiegu zależny jest od obszaru, na jakim jest wykonywany oraz od
indywidualnego planu leczenia. Zabieg zajmuje średnio 30-40 minut.
4. Czy po zabiegu muszę pójść na zwolnienie? Po zabiegu Zenise można od razu wrócić do codziennych czynności, bez
przechodzenia okresu rekonwalescencji.
5. Jaka jest różnica pomiędzy Zenise a innymi urządzeniami? Zenise jest najwyższej klasy urządzeniem, produkowanym
przez koreańską firmę z wieloletnim doświadczeniem. Zenise ma japońskie kartridże najwyższej, trzeciej generacji,
które dają najlepszy efekt i są mało bezbolesne. Dodatkowo, Zenise posiada wyjątkowe kartridże, które posiadają
możliwość skracania powierzchni skanowania, czego nie posiada jeszcze żadne urządzenie HIFU na rynku. Dodatkowo,
głowice mogą skanować skórę w obu kierunkach, co skraca czas zabiegu. Zenise posiada specjalny mikro-kartridż do
zabiegów wokół oczu.
6. Jakie preparaty można stosować podczas lub zabiegu? Nie jest konieczne stosowanie żadnych preparatów.
7. Po jakim czasie jest widoczny efekt? Bezpośrednio po zabiegu widoczna jest początkowa, bardzo korzystna zmiana
w wyglądzie, która narasta przez następne tygodnie. Maksymalny efekt uzyskujemy po upływie 2 – 3 miesięcy.
8. Jak często można wykonywać zabieg w tym samym miejscu? W wielu przypadkach wystarczy jeden zabieg, a jeśli ma
ich być więcej (gdy skóra jest bardziej wiotka), wykonuje się je w odstępach 2-3 miesięcy.
9. Czy wszyscy mogą stosować zabieg niezależnie od typu skóry? Zenise można stosować w szerokiej grupie pacjentów,
niezależnie od karnacji i grubości skóry oraz pory roku.

Monitor LCD
Oprogramowanie wyświetlane na monitorze LCD pozwala wybierać i zapisywać parametry do wykonania
zabiegu.
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1. Informacje o katridżach
1

2. Wyświetla wartrość ustawienia emisji HIFU
3. Informacje użycia kartridżów
4. Ustawienia użytkownika
“4”

“a”

“b”

“c”
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Wskazówki Eksploatacyjne

1)

“a” przycisk do wyboru jednokierunkowego lub dwukierunkowego impulsu.

2)

“b” przycisk pozwala zablokować lub odblokować dźwięk impulsów.

3)

“c” przycisk pozwala zablokować lub odblokować monitor LCD.

5. Ustawienia warunków emisji HIFU

“
a

1)

“a” ustawienie wartości emitowanej energii impulsu

2)

“b”, ustawienie długości impulsu w milimetrach

3)

“c”, ustawienie odległości pomiędzy poszczególnymi punktami

“b
”

“c
”
6. ZAPAMIĘTYWANIE WŁASNYCH USTAWIEŃ W “MEMORY”

7. EMISJA HIFU
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Wskazówki Eksploatacyjne
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Zabieg

Przygotowanie do zabiegu

Rękawiczki

Żel do ultradźwięków

Husteczki

1. Oczyść skórę w miejscu zabiegu.
2. Wybierz miejsce zabiegu w zależności od ustawień parametrów.
3. Wykonaj impuls testowy by określić tolerancję bólu pacjenta.
4. Upewnij się, że zawsze nakładasz żel do ultradźwięków na obszar zabiegu zanim zaczniesz zabieg .

Poszczególne Kroki I Parametry
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Zabieg

Poszczególne Kroki I Parametry
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Zabieg

Poszczególne Kroki I Parametry
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PRZEWODNIK DO ZABIEGOWY Zenise
Producent Abeltech Inc., Dystrybutor Interpromed
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Zabieg

