Przeciwwskazania do zabiegów laserem MonaLisa Touch™















Opryszczka.
Niedawno wykonany zabieg złuszczający w miejscu planowanego zabiegu
Niedawno wykonany zabieg chirurgiczny.
Choroby skóry (bliznowce, guzy, nowotwory, a w szczególności przebyty rak
skóry i czerniak złośliwy).
Przyjmowane leki: antykoagulanty, retinoidy i fotouczulające.
Ciąża i karmienie piersią.
Bielactwo, łuszczyca oraz inne choroby autoimmunologiczne.
Nadwrażliwość na światło.
Padaczka.
Nieuregulowana cukrzyca.
Rozrusznik serca, implanty metalowe, pompa insulinowa.
Skłonność do powstawania bliznowców, keloidów.
Przyjmowanie suplementów ziołowych i antybiotyków.
Ekspozycja na słońce oraz lampy UV: unikać przed zabiegiem (przynajmniej
przez 1 miesiąc), w trakcie zabiegu i po zabiegu. Używać kosmetyków zawierających SPF50 przed i po zabiegu.
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Trzy tygodnie przed zabiegiem należy zaprzestać stosowania:
 Zioła:
Wszystkie zioła i mieszanki ziołowe: detoksykujące, odchudzające, oczyszczające
(dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, pokrzywa, rumianek, melisa, mięta, kozłek lekarski (waleriana), bergamotka, arcydzięgiel, lubczyk, kminek, biedrzeniec, aminek
większy, doustne suplementy na skórę, włosy i paznokcie.
 Leki:
 antybiotyki (np: tetracykliny, azytromycyna, ciprofloksacyna, kotrymoksazol,
nitrofurantoina,doksycyklina,metronidazol).
 leki homeopatyczne, steroidowe.
 niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, nasercowe (np. amilorid, amiodaron,
bisoprolol, kaptopryl, diltiazem, enalapryl, enarenal).
 niektóre leki przeciwcukrzycowe (np. tolbutamid, glipizyd, metformina,
sulfonamidy, tiazydowe).
 środki moczopędne: (np. hydrochlorotiazyd, bendroflumentiazyd, bemetizyd).
 środki przeciwbólowe (np. ketonal, ibum, ibuprofen, polopiryna, aspiryna,
pyralginum, (można paracetamol).
 niesteroidowe środki przeciwreumatyczne.
 Niektóre środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (np. terbinafina,
ketokonazol, gryzeofulwina).
 niektóre środki uspokajające i przeciwdepresyjne, a także przeciwwymiotne
(np. fenotiazyny).
 pochodne retinoidów zarówno te zawarte w lekach doustnych,
jak i w maściach.
 leki przeciwpasożytnicze (np. chinina, chinidyna, chlorochina).
 szczepionki np. przeciwgrypowe.
24 godziny przed zabiegiem zabronione spożywanie alkoholu oraz używanie kosmetyków na bazie alkoholu.
Nasi Specjaliści są dla Państwa dostępni pod numerem tel. 41 344 44 88
lub adresem e-mail: plusmed.kielce@gmail.com
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