
Naturalne procesy starzenia się naszej skó-
ry powodują, że w pewnych jej obszarach 
pojawia się wiotkość, która związana jest 
głównie z utratą włókien elastycznych. 
Problem ten dotyczy również powiek 
górnych, których korekcja stanowiła do 
tej pory niezwykłe wyzwanie dla lekarza 
medycyny estetycznej. Jedynym rozwią-
zaniem dla pacjenta było skierowanie go 
na zabieg chirurgicznej blefaroplastyki.

Z tym większym zainteresowaniem zwró-
ciłam uwagę na urządzenie Plexr, które-
go działanie polega na obkurczaniu skóry 
w miejscu aplikacji i tym samym wywo-
łanie efektu uniesienia powiek górnych.  
Plexr emituje mikro wiązkę plazmy, któ-
ra działając na skórę punktowo, sublimu-
je czyli odparowuje naskórek. Stosując 
odpowiednie techniki aplikacji możemy 
zniwelować wiotkość skóry w obrębie gór-
nych i dolnych powiek, usunąć zmarszczki 
nad ustami czy zmarszczki przy uszach.

Osobiście wykorzystuję Plexr głównie do 
korekcji górnych powiek gdyż jego działa-
nie w tym obszarze daje znakomite efekty 
terapeutyczne bez wyłączania pacjentów 
z codziennych aktywności. Jest to z pew-
nością godna uwagi alternatywa do zabie-
gów chirurgicznej blefaroplastyki, zwłaszcza 

w przypadku osób młodych, które widzą 
pierwsze oznaki wiotkości i nadmiaru skóry 
w tym obszarze. Plexr dzięki punktowemu 
działaniu plazmy, która wytwarza się mię-
dzy końcówką urządzenia a skóra pacjenta 
powoduje miejscowe obkurczenie skóry 
i w efekcie powoduje uniesienie powiek 
i redukcję nadmiaru skóry w tym obsza-
rze. Powoduje to, ze oko jest bardziej otwar-
te a uniesione kąciki oka dają efekt bardziej 
pogodnego wyrazu twarzy.

W swojej praktyce lekarza medycyny es-
tetycznej zwracam szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo każdej terapii. Z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa pacjentów 
w przypadku Plexr najbardziej istotnym 
elementem stało się opracowanie takiego 
źródła energii, prowokującego powstanie 
plazmy aby prąd nie przepływał ani przez 
operatora wykonującego zabieg ani przez 
pacjenta poddawanego zabiegowi. Plexr 
jest obecnie jedynym urządzeniem na 
rynku działającym na zasadzie gene-
rowania mikrowiązki plazmy, które nie 
powoduje przepływu prądu przez ciało 
pacjenta podczas wykonywania zabiegu. 

Ponad 5 letnie doświadczenia stosowa-
nia Plexr sugerują, że efekty korekcji 
powiek utrzymują się od 3 do 4 lat po 
zabiegu. Zabieg wykonywany jest jedy-

nie w znieczuleniu miejscowym i trwa ok 
20 minut. Po zabiegu nakładamy specjalny 
makijaż, który ma za zadanie chronić skórę 
po zabiegu a jednocześnie przyspieszać jej 
gojenie. Po 5 dniach od zabiegu możemy 
cieszyć się już pełnymi efektami zabiegu.  
Zabieg z użyciem Plexr polecam szczególnie 
osobom z pierwszymi oznakami wiotkości 
skóry na powiekach, zmarszczkami wokół 
ust i w okolicy uszu oraz w korekcji wiotkości 
skóry na dolnej powiece. 
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