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Epilare definitivă IPL
la domiciliu

Una din tendinţele actuale ale companiilor
producătoare şi distribuitoare de echipamente medicale
este de a manufactura dispozitive medicale pentru
pacienţi.
Această categorie de produse denumită pe piaţa
internaţională “home devices” este în continuă creştere
şi s-a dezvoltat la anumite procedee minim invazive.
Companiile medicale consideră acest concept “direct la
utilizator” unul cu potenţial economic foarte mare însă,
unele voci medicale aduc argumente împotriva utilizării
acestor dispozitive fără consultanţă medicală.
Unul din produsele care au intrat pe pieţele
internaţionale ca “home devices” sunt dispozitivele
de lumină intens pulsată pentru pacienţi. Dacă acum
pacienţii aveau la îndemână metodele cunoscute de
reducerea temporară a părului (ceara, epilări cu diferite
dispozitive etc.) astăzi, prin dezvoltarea acestui segment
de către companii, s-au lansat pe piaţă sisteme de
lumină intens pulsată portabile, pe care pacientul le
poate achiziţiona şi le poate utiliza la domiciliu.

Eficienţa tratamentului depinde nu numai de
tipul de piele, de culoarea firului de păr, alţi factori
(hormonali etc.) precum şi de către parametrii cu care
se realizează aceste tratamente adaptaţi fiecărui tip de
pacient şi care ţine de experienţa medicului (şi nu sunt
parametrii standard pe care le recomandă companiile).
O soluţie bună este ca aceste dispozitive să fie
recomandate chiar de către medici în cabinetele lor după
o consultaţie şi un training adecvat, acordat pacientului
pentru utilizarea acestor dispozitive la domiciliu pentru
a avea rezultate bune. Unii medici au implementat
acest lucru în cabinetele lor şi spun că aceste dispozitive

sunt utile pentru pacienţii care nu doresc sau nu pot (din motive de
distanţă) să facă aceste tratamente în cabinet periodic, ei preferând ca
acestea să fie efectuate la domiciliu dar şi datorită faptului că în general
costul acestui dispozitiv este comparabil cu cel al tuturor tratamentelor
realizate în cabinetul medical.
De asemenea, sunt utile pentru pacienţii care au de efectuat
diverse tratamente (botox, filleri, laser etc.) sau tratamente de epilare
cu IPL pe diferite zone (tratate la intervale diferite) şi trebuie să vină des
în cabinet, acest lucru poate fi evitat dacă îşi achiziţionează un sistem
IPL portabil. Unii pacienţi care sunt la sfârşitul tratamentului şi nu pot
efectua ultimele şedinţe din diferite motive, atunci această variantă
este o soluţie bună pentru ei.
Companiile au programe de cercetare în prezent care urmăresc
lansarea şi altor tratamente direct la pacienţi cu aceste sisteme de
lumină intens pulsată portabile - cum ar fi fotorejuvenarea pielii,
prevenirea acneei dar şi alte sisteme pentru remodelarea corporală,
anticelulită, mezoterapie fără ace etc. Ca în orice noutate, există păreri
pro şi contra însă, timpul va arăta avantajele şi dezavantajele utilizării
acestor dispozitive (“home devices”) direct de către pacient cu o
implicare mai redusă a personalului medical în efectuare tratamentelor
dar, recomandate de medic.

Deşi companiile investesc foarte mult în cercetarea
pe acest segment - de a miniaturiza şi a trece aceste
dispozitive direct la pacienţi, având un potenţial
economic foarte mare - unii medici care practică aceste
tratamente în cabinete specializate sunt mai sceptici
legat de acest lucru, aducând argumente de luat în
seamă. Se ştie că în cadrul consultaţiei medicale se
elimină factorii care ar interfera cu acest tratament sau
cei care ar produce complicaţii, ceea ce pentru pacient
este dificil de realizat chiar cu o informare foarte mare
de către companii.
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