
ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ

Химически пилинг. Описание на химически пилинг
Химическият пилинг е процедура, която се използва за подобряване външния вид на
кожата. Посредством химическия пилинг  се "отлепва" горния слой на кожата и на
негово място се появява регенерирана кожа, която е по-гладка и притежава по-малко
бръчки от старата кожа. Новата кожа обаче е доста по-чувствителна  към слънцето.

  

  

  

  

  

  

  

Какви състояния на кожата се подлагат на химическия пилинг?

  

Химическият пилинг се извършва на лицето, шията и ръцете. Процедурите с химически
пилинг могат да бъдат използвани с цел:

  

    
    -  Намаляване на фините линии около очите и устата  
    -  Третиране на бръчките, причинени от слънцето, както и промени по кожата,
вследствие стареенето й   
    -  Подобряване на външния вид чрез изглаждането на белези по кожата  
    -  Лечение на някои видове акне  
    -  Лечение на старческите петна, лунички, тъмни петна, петна поради бременност и
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раждане   
    -  Подобряване  на общия външен вид на кожата    

    

  

Как се подготвя кожата за химически пилинг?
Химическият пилинг може да се извърши в кабинета на лекаря или в хирургическия
център. Това ще прецени лекаря. 
Кожата се почиства, а очите и косата са защитени по специален начин.
За химическия пилинг се използва гликолова киселина, трихлороцетна киселина,
салицилова киселина, млечна киселина или фенол. Химическият пилинг  дава
възможност на мястото където се третира участъка да се появи нова регенерирана
кожа.

  

  

Подготовка за химически пилинг

  

Преди химическия пилинг вашият лекар може да ви помоли да спрете приема на някои
лекарства и да подготви кожата за третиране с локални медикаменти. След  химичесикя
пилинг  е важно да се използва  широк спектър слънцезащитни вещества.
Лекарят може да ви предпише антибиотици  или противовирусни медикаменти.

  

  

Какво да очаквате по време на процедурата с химически пилинг 
По време на процедурата някои пациенти споделят за това, че усещат топлина по
лицето си в продължение на десетина минути, последвано от щипане. Дълбокият
пилинг може да причини и болка, която се третира по време на процедурата.
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Какви са възможните усложнения по време на процедурата с химическия пилинг?
Някои типове кожа могат да развият временна или постоянна промяна в цвета на
кожата. Приемане на противозачатъчни лекарства могат да способстват за нарушаване
на пигментацията.
Въпреки, че рисковете да се образуват белези по кожата са малки, все пак съществува
такава възможност. Подобни белези се лекуват успешно.
Съществува риск и от активиране и на херпес огнищата. Те се лекуват от лекуващия
лекар, който ще прецени, когато да ви се дадат необходимите  лекарства - преди или
след пилинга.
Важно е преди започване на лечението с химически пилинг да информирате вашия
лекар за съществуващите кожни проблеми.
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