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uo ypatinga ši procedūra?
Tai visiška naujovė – oda 
lazeriu paveikiama ne tik 
iš išorės, bet ir vidaus – 
per burnos gleivinę. Šios 
procedūros metu naudojami 
dviejų bangos ilgių lazeriai 
ir keturios odos atjauninimo 
technikos, dėl to atjauninami 
visi odos sluoksniai: gilioji 

derma, paviršinė derma, epidermis. 

Kaip ji vyksta?
Šią procedūrą sudaro keturi etapai. Pirmiausia per burnos 
gleivinę pamažu šildomas gilusis odos sluoksnis. Vėliau 
veikiama neinvaziniu (odos vientisumo nepažeidžiančiu) 
lazeriu, naudojant iš pradžių labai trumpą, o vėliau labai 
ilgą impulsą, todėl pamažu įkaitinama iki paties giliausio 
sluoksnio. Šilumos smūgis skatina gamintis kolageną, 
todėl oda tampa pastebimai stangresnė. Paskutinis etapas 
– švelniai lazeriu nušveičiamas odos paviršinis sluoksnis. 
Taip pašalinami nedideli paviršiniai defektai, oda tampa 
lygi ir švytinti.

Koks šios naujovės poveikis veido odai?
Per pirmą etapą dėl šilumos susitraukia odoje esančios 
kolageno skaidulos, todėl iš karto matyti, kaip nosies ir lūpų 
raukšlių srities oda tampa putli, stangri. Rezultatas panašus 
į tą kuris būna į tą pačią sritį suleidus hialurono rūgšties 
užpildus. Lazeriu nušveista oda tampa lygesnė, skaistesnė, 
tampa panaši į persiką.

Ar tai – kosmetinė procedūra, ar medicininė?
Tai yra medicininė procedūra. Lazeris gana giliai veikia 
odą. Šias procedūras gali atlikti tik kvalifikuoti gydytojai 
dermatologai.

Ar procesas skausmingas?
Ne, ši procedūra nėra skausminga. Žinoma, kai kurie etapai 
nėra malonūs, tačiau kartu taikome priemones, kurios 
padeda išvengti nemalonių pojūčių. Oda procedūros metu 
vėsinama, todėl pacientai diskomforto nejaučia.

Kokio amžiaus moterims ši procedūra tinkamiausia?
Amžiaus ribas nurodyti sunku. Procedūrą rekomenduojama 
atlikti pastebėjus pirmuosius odos senėjimo požymius 
– kai ji tampa ne tokia stangri, kai paryškėja raukšlelės 
ir raukšlės, kai sustorėja raginis sluoksnis. Kuo anksčiau 
moterys susirūpina veido odos pokyčiais, tuo geresnio 
rezultato, mažesnių išlaidų ir ilgalaikio efekto gali tikėtis. 

Kiek tokių procedūrų reikia atlikti?
Atliekant histologinius odos tyrimus, nustatyta, kad vienos 
procedūros teigiamas poveikis išlieka visus metus. Jei jų per 
mėnesį padaroma 3, 4, rezultatas – gana ryškus ir ilgalaikis.

Ačiū už pokalbį.

Veido odos atnaujinimo lazeriu procedūra Lietuvoje – ne 
naujiena, tačiau ji su prierašu 4D gali pasigirti tik nedaugelis 

klinikų. Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos „Sugihara“ 
gydytojai pirmieji pradėjo daryti procedūrą, kurios metu veido 

oda atjauninama be injekcijų ir be operacijos. 
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