PRX-T33 peeling
hudforyngende behandling

PRX-T 33 peeling til hudforyngende behandling
PRX-T33 peeling er den nyeste
generation indenfor TCA-peeling.
TCA-peeling anvendes til solskader, milde rynker og fine linjer,
tør, kreppet og slap hud samt
til ujævn pigmentering.
Med alderen mister huden sin
spændstighed og glød ligesom
hudtonen ofte fremstår med
ujævn pigmentering. Behandling
med PRX-T33 peeling kan anvendes
på huden i ansigtet og på kroppen.
Modsat de fleste andre effektive
peelinger, forårsager PRX-T33
ingen downtime eller mærkbar
afskalning efter endt behandling.
Du kan altså fortsætte direkte på
arbejde og ingen vil kunne se,
at du netop er blevet behandlet.
Behandlingen kan, modsat lignende peelinger, udføres på
alle hudtyper og det kan
udføres hele året rundt.

Virkning
PRX-T33 peeling virker opstrammende og reducerer synlige
pigmenteringsproblematikker.
Peelingen indeholder en unik
sammensætning af tre stærke
komponenter som er trichloreddikesyre, peroxid og kojisyre.
Kojisyre forhindrer produktionen
af melanin/pigment, derved
reduceres solskader og mørke
pigmentpletter i huden. Peroxid er
en stærk antioxidant der beskytter
huden og gør hudcellerne mere
følsomme. I kombinationen med
trichloreddikesyre, fungerer dette
som en effektiv og kraftig peeling. Som noget nyt indenfor TCA
peeling er der minimal downtime.
Du undgår således efterfølgende gener med kraftig afskalning,
rødme og hævelse. Behandlingen
gennemføres typisk i serier, som
fastlægges ud fra det hudproblem du ønsker at få behandlet.

Effekt
Effekten af behandlingen indtræder gradvist i løbet af
nogle uger. Afhængig af indikationen, anbefales følgende
antal behandlinger for at opnå et optimalt resultat:

·
·
·
·
·

Pigment, melasma: 1 behandling hver 20. dag, indtil ønsket
effekt er opnået
Pigment, solskader: 1 behandling hver 7. dag, 2-5 behandlinger
Slap, kreppet hud: 1 behandling hver 7. dag, 3-5 behandlinger
Strækmærker: 1 behandling hver 7. dag, 8-12 behandlinger
Akne, uren hud: 1 behandling hver 7. dag. 5-6 behandlinger

Vær opmærksom på at resultatet er individuelt og afhænger blandt
andet af alder, rygning, soleksponering og generel hudpleje.
Hvem kan behandles?
Næsten alle kan behandles, dog med enkelte undtagelser.
Du kan ikke blive behandlet med PRX-T33 peeling hvis:

·

Du er under 18 år
• Du er gravid eller ammende
• Du har kendt allergi overfor indholdsstofferne
• Du har sår eller anden aktiv hudsygdom i behandlingsområdet
Ved forkølelsessår kan forebyggende behandling være nødvendig.

Mulige
bivirkninger
Der kan forekomme bivirkninger
til peelings, men disse er sjældne.
Typiske bivirkninger er rødme,
hævelse og evt. afskalning.
Der kan forekomme hævelse
af huden, hvis man har allergi
over for et eller flere af
indholdsstofferne.
Sjældne bivirkninger
Der er ikke beskrevet alvorlige
eller sjældne bivirkninger til
behandling med PRX-T33 peeling.
Hvis du oplever tegn på infektion
(rødme, hævelse, ømhed) skal
du kontakte din behandler
hos Adeas.

For at forlænge og bevare resultatet
af dine dermatologiske og kosmetiske
behandlinger, anbefaler vi dig at
anvende gode virksomme produkter
til ansigtet, der er skræddersyet dine
behov. Hos Adeas anvender vi kun
nøje udvalgte, kliniske produkter.
Snak med din behandler omkring
hvilken pleje der passer til netop
din hud.

Selve
behandlingen
Konsultation
Minimum 48 timer inden behandlingen kan udføres, skal du til en
lovpligtig konsultation hos en kosmetisk sygeplejerske. Konsultationen er gratis og uforpligtende.
Her gennemgås behandlingen
nøje og du får råd og vejledning.
Du er velkommen til at tage en
ven eller et familiemedlem med
og du skal afsætte ca. 30 min
til konsultationen.
Behandling
Vi anbefaler at du møder uden
makeup på behandlingsdagen.
Du må gerne have fugtighedscreme på, men ikke noget der
indeholder farve.
Før behandlingen tages der kliniske foto. Disse anvendes udelukkende internt i vores journalsystem og bliver kun anvendt på

vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig.
Huden desinficeres grundigt og
påføres en afrensende AHA-syre.
Herefter duppes ansigtet tørt
med papirservietter.

Efter behandling
Umiddelbart efter behandlingen kan huden føles let
stram. Du må anvende
makeup 4 timer efter endt
behandling.

PRX-T33 peeling påføres huden
af tre omgange og masseres
eller gnides med moderat tryk
ned i huden.
Peelingen sidder i ca. 3-5 minutter efter sidste applikation. Det
kan svie en smule, men er ikke
forbundet med smerter. Herefter
afvaskes med lunken eller let
køligt vand.
Huden påføres en kølende maske
og behandlingen afsluttes med
fugtighedscreme eller solbeskyttende creme.

Vi glæder os til at hjælpe dig
og står altid klar til at svare
på spørgsmål.

Det er vigtigt du anvender
god hudpleje i efterforløbet,
for at optimere resultatet.
Tal med din behandlende
sygeplejerske om hvilken
hudpleje, der passer bedst
til dig.
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