PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW
Z UŻYCIEM LASERA THE EPI LAB
PRZEDSTAWIONA PONIŻEJ LISTA PRZECIWWSKAZAŃ MA NA CELU ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO
BEZPIECZEŃSTWA ZABIEGU, ALE RÓWNIEŻ UZYSKANIE JAK NAJLEPSZYCH EFEKTÓW DEPILACJI LASEROWEJ.

– Bielactwo, padaczka oraz inne choroby autoimmunologiczne
– Łuszczyca w miejscu zabiegowym
– Guzy i nowotwory (przebyty rak skóry, czerniak złośliwy)
– Aktywne zmiany wirusowe i bakteryjne na skórze objętej zabiegiem — wymagany miesiąc przerwy po wygojeniu
infekcji
– Rozrusznik serca, pompa insulinowa (chyba, że lekarz wyda zgodę)
– Cukrzyca nieuregulowana
– Zaburzenia krzepnięcia krwi
– Stosowanie leków obniżających krzepliwość krwi
– Aktywna opryszczka w miejscu zabiegu
– Świeże zabiegi chirurgiczne
– Ciąża, karmienie piersią
– Balsamy brązujące, samoopalające i z drobinkami złota (2 tygodnie przed zabiegiem)
– Balsamy, emulsje, kremy z drobinkami zlota (3-4 tygodnie przed zabiegiem)
– Świeża opalenizna — ale tylko w przypadku poparzenia skóry, pacjent ze skórą
czerwoną (należy poczekać do zbrązowienia skóry ok. 2 tygodnie)
– Świeża opalenizna — ale tylko w przypadku poparzenia skóry, pacjent ze skórą czerwoną (należy poczekać do
zbrązowienia skóry ok. 2 tygodnie)
– Włosy wydepilowane woskiem, pęsetą, depilatorem, kremem do depilacji (3 tygodnie przed zabiegiem)
– Preparaty Retinoidalne oraz kremy z kwasami i substancjami ziołowymi np. krem z nagietka, maści sterydowe
(należy zakończyć kurację na 3 tygodnie przed zabiegiem) w miejscu poddanym zabiegu
– Spożywanie ziół fotouczulających (dziurawiec, nagietek, mieszanki ziołowe np. Skrzypovita, Figura itp.; należy
zakończyć przyjmowanie w/w ziół na 2 tygodnie przed zabiegiem)
– Przyjmowanie leków światłoczułych (np. tetracykliny):
• antybiotyki (np: tetracykliny, azytromycyna, ciprofloksacyna, kotrymoksazol, nitrofurantoina, doksycyklina,
metronidazol)
• leki homeopatyczne, steroidowe
• niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, nasercowe (amilorid, amiodaron, atenolol, bisoporolol, kaptopryl, diltiazem, enalapryl, enarenal)
• niektóre leki przeciwcukrzycowe (tolbutamid, glipizyd, metformina, sulfonamidy)
• tiazydowe środki moczopędne (hydrochlorotiazyd, bendroflumentiazyd, bemetizyd)
• środki przeciwbólowe (np. ketonal, ibum, ibuprofen, polopiryna, aspiryna, pyralginum i inne; dozwolone są: Apap,
paracetamol)
• niesteroidowe środki przeciwreumatyczne
• niektóre środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (terbinafina, ketokonazol, gryzeofulwina)
– Zażywanie doustnych retinoidów — pół roku przed depilacją; wg. wskazań lekarza

