NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ PACJENTA

Jak długo trwa zabieg?
Zabieg trwa przeciętnie około 15 minut. Poprawa jest natychmiastowa, często następuje
całkowita likwidacja problemu.

Ile zabiegów potrzebuje pacjent do wyleczenia?
Większości pacjentom wystarcza jeden zabieg. W sytuacji, gdy problem jest zaawansowany,
mogą być potrzebne kolejne sesje, maksymalnie trzy.

Czy zabieg Veinwave może być wykonany natychmiast po lekarskiej konsultacji?
W przypadku innych kuracji ( laser, IPL etc) lekarza często zaleca, by pacjent przygotował się
do zabiegu np. unikając słońca. Tymczasem leczenie Veinwave można podjąć natychmiast po
konsultacji.

Czy bezpośrednio po zabiegu można nałożyć makijaż?
Tak - nie ma żadnych przeciwwskazań.

Czy Veinwave może być stosowane do leczenia trądziku różowatego?
W całej Europie, Veinwave z powodzeniem stosuje się w leczeniu trądziku różowatego.

Czy potrzebuję konsultacji?
Konsultacja lekarska jest niezbędna przed rozpoczęciem leczenia, nie tylko w przypadku
Veinwave. Lekarz musi zbadać pacjenta, by określić jakie procedury medyczne zastosować w
jego przypadku. Prawidłowo postawiona diagnoza to istotna część sukcesu kuracji. Nie ufaj
klinikom i gabinetom, w których nie możesz się skonsultować z lekarzem.

Jak kwalifikujemy pacjentów do zabiegu?
Nie ma potrzeby szczególnej kwalifikacji pacjentów, ponieważ kuracja jest bardzo
bezpieczna. Obrażenia lub uszkodzenia skóry praktycznie się nie zdarzają. Osoby, które
wykonują zabiegi muszą mieć podstawowe szkolenie, aby zapewnić najwyższe standardy
leczenia.

Ile czasu potrzebuje pacjent, by zauważyć efekty leczenia?
Wyniki są natychmiastowe. Zabieg jest bardzo efektywny, naczynka znikają natychmiast po
dotknięciu igłą. Veinwave ma wyraźną przewagę nad alternatywnymi metodami leczenia, na
efekty których trzeba czekać 6-8 tygodni, utrwalanych w trakcie wielu sesji.

Czy zabieg Veinwave definitywnie rozprawia się z chorobą?
Zabieg Veinwave usuwa widoczne oznaki choroby. U wielu pacjentów nie będą one się
powtarzać. Niestety wiele przyczyn (np. alkohol, nadmierne słońce itp.) może doprowadzić
do rozwijania się nowych obszarów zmian. Jeśli tak się stanie to niezbędne jest wyleczenie
przyczyny choroby lub unikanie sytuacji powodujących zmiany.
Pacjencji powinni przyjść po 8 tygodniach po zakończeniu leczenia na kontrolę. Zalecamy też
raz w roku przegląd, żeby wyeliminować nowe, rozwijające się obszary.

Czy kuracja ma skutki uboczne?
W przeciwieństwie do innych metod leczenia, takich jak laserowe lub IPL, nie są znane żadne
skutki uboczne. Po zabiegu nie pojawiają się siniaki, blizny itp. Jest to zabieg, po
którym większość pacjentów może wrócić do pracy lub wybrać się na zakupy. Pacjent nie
musi unikać światła słonecznego, jak po innych metodach leczenia, choć nie poleca się
opalania na ostrym słońcu.
Skóra po innych zabiegach jest cienka i bardzo wrażliwe na słońce. Veinwave nie niszczy
naskórka.

Czy przy kuracji Veinwave pojawia się ryzyko blizn lub przebarwień?
Przy prawidłowo wykonanym zabiegu nie ma ryzyka blizn, przebarwień, ani hipopigmentacji,
które to powikłania zdarzają się po zabiegach laserowych.

Jak długi jest okres rekonwalescencji?
Przy leczeniu Veinwave nie ma ograniczenia aktywności, pacjenci wychodzą z gabinetu i
mogą powrócić do normalnej aktywności bez zmian. Inne zabiegi zamykania naczynek mogą
ograniczać Twoją aktywność do 8 tygodni.

Kto nie może korzystać z zabiegu Veinwave?
Pacjenci z alergią na nikiel, który jest głównym składnikiem igieł. W tym przypadku należy
zastosować dostępne w ofercie igły złote.
Głównymi przeciwskazaniami do zabiegu jest ciąża oraz okres karmienia piersią, padaczka.

Czy zabieg jest bolesny?
Słowo "ból" jest całkowicie subiektywne. Większość ludzi, którzy wcześniej mieli
wykonywane zabiegi laserowe uważa, że Veinwave jest bezbolesny.
Inni pacjenci, którzy mają niski próg bólu odczuwają kurację jako nieprzyjemną. Odczucie
zależy także od części ciała. Veinwave może być stosowany np. w leczeniu żył we wnętrzu
nosa, a to wyjątkowo wrażliwe miejsce.
Większość pacjentów opisuje to jako nieznaczne i chwilowe uczucie pieczenia, które
porównuje do wyrywania włosów, lub ukąszenia komara. Każde odczucie powstałe podczas
zabiegu, ustąpi natychmiast po jego zakończeniu.

Czy zabieg Veinwave jest skuteczny przy ciemnej skórze?
Veinwave można wykonywać na wszystkich typach skóry, ale zawsze trzeba skonsultować
się z lekarzem, który przeprowadzi ocenę skuteczności.

