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PLEXR 

přístroj pro neablativní plastickou chirurgii  
k ošetření nedokonalostí a patologií kůže 
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ÚVOD 

 

Účel 

1.1 Cíl 

Tento manuál poskytuje pokyny pro použití přístroje Plexr 
navrženého a sestaveného společností GMV srl. 

Pokyny uvedené v tomto manuálu jsou určeny pro lékařské 
využití. 

 

1.2 Rozvržení manuálu 

Tento uživatelský manuál obsahuje následující hlavní oddíly: 

Oddíl 1: ÚVOD 

Oddíl 2: POPIS 

Oddíl 3: ZÁRUKA 

Oddíl 4: PROTOKOLY 

 

1.3 Obsah manuálu 

1.3.1 Obsah oddílu 1 

ODDÍL 1 ÚVOD poskytuje obecné a přípravné informace o 
použití tohoto uživatelského manuálu. 

1.3.2 Obsah oddílu 2 

ODDÍL 2 POPIS A PROVOZ poskytuje informace popisující 
přístroj Plexr. 
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1.3.3 Obsah oddílu 3 

ODDÍL 3 ZÁRUKA poskytuje nezbytné informace týkající se 
obecných záručních podmínek. 

1.3.4 Obsah oddílu 4 

ODDÍL 4 PROTOKOLY poskytuje přehled přednastavených 
programů přístroje Plexr, které se liší dle příslušné oblasti a 
patologie, kterých se ošetření týká. 

 

1.4 Použití a uchovávání manuálu 

Tento uživatelský manuál musí zůstat neporušen a snadno 
přístupný kdykoli je potřeba pro správné použití přístroje Plexr. 

Za tímto účelem by měl být manuál pokud možno udržován v 
čistotě, čitelný a neporušený poblíž místa, kde je přístroj Plexr 
používán. 

 

1.5 Aktualizace manuálu 

Na informace obsažené v tomto uživatelském manuálu se 
mohou vztahovat aktualizace v závislosti na dostupnosti 
nových informací a změn konfigurace. Případné nesrovnalosti 
uvedené v tomto manuálu mohou být hlášeny na následující 
adresu: 

Sede Operativa GMV s.r.l. 
Via R. Paribeni, 37 00173 Řím 
e-mail: info@gruppogmv.it 
www.gruppogmv.com 
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NESPRÁVNÝ POSTUP PŘI MANIPULACI S NÁSTROJEM MŮŽE 
ZAPŘÍČINIT JEHO VYKLOUZNUTÍ Z RUKY A ZPŮSOBIT 
POŠKOZENÍ POKUD ŠPIČATÉ ČÁSTI ZASÁHNOU OPERATÉRA 
NEBO PACIENTA, NEBO V PŘÍPADĚ PRUDKÉHO POHYBU 
PACIENTA VE SMĚRU PROTI NÁSTROJI. POKUD OPERATÉR 
PRACUJE PŘÍLIŠ DLOUHO NA JEDNOM MÍSTĚ, MŮŽE TAK 
ZPŮSOBIT NEŽÁDOUCÍ LÉZE OBDOBNĚ JAKO PŘI PRÁCI S 
ELEKTRICKÝM PŘÍSTROJEM. 

 

1.9 Nežádoucí účinky 

Pokud je pacient obzvláště citlivý, může během aplikace 
pociťovat mírné pálení, podráždění a/nebo bolest v ošetřované 
oblasti či jejím okolí. 

 

 

PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI JE NEZBYTNÉ PŘED POUŽITÍM 
PŘÍSTROJE PŘEČÍST TENTO MANUÁL. DŘÍVE NEŽ PŘIKROČÍTE K 
OŠETŘENÍ POMOCÍ PŘÍSTROJE PLEXR, ZAJISTĚTE, ŽE JSOU 
VŠECHNA VAROVÁNÍ DODRŽENA. 

 

1.10 Upozornění pro uživatele 

Přístroj Plexr musí být funkční a v bezvadném stavu. Poškozené 
komponenty je třeba vyměnit, aby nedošlo k ohrožení pacienta 
nebo lékaře. 

Hrot emitoru je možné použit pouze jednou.  
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Rozměry 

 

 

 

 

 

Hmotnost: 13 kg 
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Hmotnost: 0,162 kg 
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POPIS A PROVOZ 
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Popis 

Přístroj Plexr představuje nejnovější generaci nástrojů pro 
dermatology, plastické chirurgy a lékaře. 

Jedná se o zcela bezdrátový přístroj bez elektrických kontaktů, 
který je mimořádně ovladatelný, ergonomický a výkonný. 

Představuje ideální nástroj k provádění všech neablativních 
jemných chirurgických zákroků uvedených na webových 
stránkách: www.gruppogmv.it. 

Tento nástroj určený pro odborníky v daném oboru spojuje 
technologii klasických laserů, radiochirurgických skalpelů a 
laserů s přenosem volných elektronů (FELC) s pulsním světlem 
a rádiovou frekvencí s využitím čtvrtého prvku: PLAZMY. 

Ošetřená tkáň SUBLIMUJE a brání tak přenosu nežádoucího 
tepla do okolní tkáně a podkožní vrstvy. 

Přístroj Plexr byl vytvořen na základě potřeby operovat 
patologické jevy v případech, kdy je obtížné používat lasery či 
radiochirurgické skalpely. 

Tkáň vedoucí bolest, ať už tepelně či elektricky, byla vždy 
překážkou pro dokonalé provedení nejběžnějších zákroků 
dermatologické chirurgie, jelikož diathermální proud prochází 
nejkratší cestou, což je obvykle nežádoucí. Dále depolarizace 
volných nervových zakončení vyvolává nepříjemný vjem 
zásahu elektrickým proudem, který vyžaduje místní anestezii. 

Z důvodu mnoha oblastí využití přístroje Plexr a souvisejících 
postupů neablativní jemné chirurgie je nezbytné se před 
použitím tohoto přístroje zúčastnit kurzů na první a druhé 
úrovni. 

 

Procedury, které lze provést pomocí přístroje Plexr: 
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Blefaroplastika, lifting obličeje a těla, lifting přebytečné kůže na 
horních končetinách a břiše, omphalolifting, léčení diskolorace 
kůže, léčba peri-umbilikálních strií, odstraňování fibromů, 
mateřských znamének, keloidů, bradavic, xantelazmat, 
dyskeratózy, korekce po akné a jizvách, léčba 
nefarmakologických akné, atd. 

Další informace a příslušné techniky naleznete v popisu na 
webových stránkách: 

www.gruppogmv.com  

www.gmv.international  

 

2.3 Identifikační údaje 

Identifikační údaje o přístroji Plexr jsou uvedeny na 
identifikačním štítku, který je umístěn u napájecího kabelu. 
Štítek obsahuje následující údaje: 

 Model 
 Napájecí napětí 
 Rok výroby 
 Výstupní výkon 
 Pojistky 
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Technické parametry 

Parametry Hodnoty 

Zdroj napájení 
Dokovací stanice = 24 V 
Ruční nástroje: zabudovaná indukční 
nabíječka = 5V 

Ruční nástroje: 
Max. výstupní výkon 
Max. pracovní napětí 
Výstupní frekvence 

 
≤ 2W 
≤ 1,3k Vpp 
(70/80) kHz 

Napájecí napětí 100/240 Vac, 50/60 Hz, 24 Vdc 

Maximální příkon 
(dokovací stanice) 

120 W 

Výstupní vlnové impulzy 
Analogový oscilátor řízený 
mikroprocesorem 

Stav baterie Ovládáno mikroprocesorem 

Ovládání menu 
Uživatelsky přívětivá dotyková 
obrazovka 

Elektroda aplikátoru Sterilní jednorázová nerezová jehla 

Certifikace CE dle směrnice 93/42/EHS 

Klasifikace IIb 
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Vysvětlení symbolů na štítku 

Sériové číslo 
 

Výrobce 
 

Uchovávejte v suchu 
 

Zapnutí/vypnutí přístroje 
 

Třída ochrany BF (ruční nástroj) 
 

Elektrická klasifikace II 
 

Uživatelský manuál 
 

Produkt v souladu se směrnicí RAEE 
 

Upozornění, pozorně si přečtěte 
uživatelský manuál  

Jednorázové (jehly) 
 

Sterilizováno ethylenoxidem (jehly)  

Datum výroby 
 

Datum expirace (jehly) 
 

Šarže (jehly) 
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POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZMĚNU IDENTIFIKAČNÍHO 
ŠTÍTKU JE NUTNÉ OKAMŽITĚ OHLÁSIT VÝROBCI, SERVISNÍMU 
STŘEDISKU NEBO PRODEJCI. POKUD JE ŠTÍTEK POŠKOZEN, 
ZÁRUČNÍ SERVIS NENÍ MOŽNÝ. 

 

2.32 Deklarace elektromagnetické kompatibility 

Tento přístroj byl testován a splňuje požadavky vztahující se k 
limitům daným pro zdravotnická zařízení v souladu s normou 
CEI EN 60601-1-2:2010. Účelem těchto limitů je poskytovat 
přiměřenou ochranu před škodlivými vlivy typickými pro 
lékařské prostředí. Tento přístroj generuje, využívá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že není 
instalován a používán v souladu s instrukcemi, může způsobit 
rušení škodlivé pro ostatní zařízení v blízkosti. V některých 
specifických zdravotnických prostředích však není možné 
zaručit úplnou absenci rušení. 

Jestliže zařízení způsobuje škodlivé rušení jiným zařízením, 
ověřte tento vliv zapnutím a vypnutím přístroje. Pro korekci 
tohoto vlivu se uživateli doporučuje provést jedno nebo více z 
následujících opatření: 

 přemístěte přijímací přístroj nebo jej otočte jiným 
směrem 

 zvětšete vzdálenost mezi oběma přístroji 
 připojte přístroj do zásuvky jiného okruhu než toho, ve 

kterém jsou připojena další zařízení 
 obraťte se na výrobce nebo servisního technika 
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Přenosné a mobilní VF komunikační přístroje mohou ovlivnit 
elektronická zdravotnická zařízení. Použití příslušenství, 
snímačů a kabelů jiných než specifikovaných může vést ke 
zvýšení vyzařování nebo snížení odolnosti daného zařízení. 
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POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE – ELEKTROMAGNETICKÉ VYZAŘOVÁNÍ 

Plexr je přístroj pro neablativní chirurgii. 
Toto elektrické zdravotnické zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. 

Povinností operatéra je zajistit, že je přístroj používán ve správném typu prostředí. 

Emisní test Shoda Pokyny pro elektromagnetické prostředí 

VF emise  
Měření vysokofrekvenčního 
rušení 
EN 55011 

Skupina 2 
Plexr využívá pro své vnitřní a vnější funkce 
vysokofrekvenční energii. 

Třída B 

Přístroj Plexr je vhodný pro použití pro 
lékařské účely v prostředí s připojením k 
veřejnému nízkonapěťovému napájení 
dodávanému v obytných budovách. 

Harmonické emise 
CEI EN 61000-3-2 

Třída A 

Kolísání napětí a měření záblesků  
CEI EN 61000-3-3 

Vyhovující 
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PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE - ELEKTROMAGNETICKÉ VYZAŘOVÁNÍ 

Plexr je přístroj pro neablativní chirurgii. 
Toto elektrické zdravotnické zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. 

Povinností operatéra je zajistit, že je přístroj používán ve správném typu prostředí. 

Testování odolnosti Zkušební úroveň IEC 60601 Pokyny pro elektromagnetické prostředí 

Odolnost vůči 
elektrostatickému výboji 
(ESD) 
CEI EN 61000-4-2 

± 6 kV při kontaktu 
± 8 kV ve vzduchu 

Podlahy musí být dřevěné, železobetonové 
či z keramických dlaždic. Je-li podlaha 
pokryta syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost musí být nejméně 30 %. 

Odolnost vyzařovaného, 
radiofrekvenčního, 
elektromagnetického pole 
CEI EN 61000-4-3 

10 V/m od 80 
MHz do 1 GHz 

10 V/m Intenzita pole stabilního 
vysokofrekvenčního vysílače dle 
elektromagnetického průzkumu v daném 
místě musí být nižší než úroveň shody v 
každém VF intervalu. 
K rušení může docházet v okolí zařízení 
označeného tímto symbolem: 

 

3 V/M od 1 GHz 
na 2,7 GHz 

3 V/m 
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2.4 Životnost přístroje 

Toto lékařské zařízení má životnost 10 let zejména kvůli 
opotřebení interních elektronických součástek. Po ukončení 
každého ošetření je nutné vyměnit jehlu. Jestliže nedojde k 
výměně jehly, hrozí riziko kontaminace a infekce. Dále je 
vhodné nenabíjet Plexr déle než 12 hodin a dobíjet jej až poté, 
kdy byl přístroj použit. Nástroj musí být vyčištěn vhodnými 
produkty na bázi neobsahující alkohol. 

 

2.5 Určené užití výrobku 

Zamýšleným účelem použitím tohoto zařízení jsou řezy tkáně a 
koagulace. Toto zařízení umožňuje ošetření tkáně špatně i 
standardně voditelné (jako jsou kožní skvrny, kondylomy, 
znaménka, fibromy, vrásky) jednoduše změnou vzdálenosti 
mezi hrotem a kůží, aniž by vznikaly prohlubeniny či zabarvení, 
a zejména bez nutnosti anestezie, s výjimkou některých 
specifických typů procedur. Ošetřená část se během procedury 
automaticky ochlazuje v důsledku odpařování kapaliny z léze a 
nedochází tak k přehřátí okolní tkáně. 

 

2.6 Profesionální charakteristika operatéra 

Operatér musí splňovat náležitosti vyžadované platnými 
předpisy. Používání zařízení je vyhrazeno výhradně pro 
personál certifikovaný dle zákona. 

 

  



16 

2.7 Varování a bezpečnostní opatření 

 

2.7.1 Obecná varování a bezpečnostní opatření 

Tento manuál je nezbytnou součástí zařízení a musí být k 
dispozici pro příslušný personál. Přečtěte si veškerá varování, 
bezpečnostní upozornění a indikace pro použití tohoto 
zařízení. Ačkoli bylo zařízení navrženo v souladu s platnými 
bezpečnostními opatřeními, která jsou v současné době 
platná, nejlepší zárukou bezpečnosti je správné a vhodné 
používání. 

 

2.7.2 Varování a bezpečnostní opatření týkající se údržby 
přístroje Plexr 

Přístroj nesmí být otevřen, upravován a opravován osobou 
jinou než výrobcem či personálem pověřeným výrobcem. Aby 
bylo dosaženo požadovaného výkonu a aby přístroj pracoval 
správně, je také vhodné nenabíjet Plexr déle než 12 hodin a 
dobíjet jej až poté, kdy byl použit. Nástroj musí být vyčištěn 
vhodnými produkty na bázi neobsahující alkohol. 

  



17 

FUNKCE 
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LED kontrolky 

 

 
Bez barvy – nástroj je vypnutý 

 
Zelená – baterie je plně nabitá 

 
Žlutá – nástroj se nabíjení 

 
Žluté blikající světlo – vybitá baterie 

 
Zelené blikající světlo – nástroj je připraven k použití v 
režimu start/stop 

 
Modré blikající světlo – nástroj je připraven k použití v 
nepřetržitém režimu 

 
Červené blikající světlo – výstupní deaktivovaný nástroj 
je nutné vložit do základní stanice 

 
Červená – nástroj je nutné nastavit 
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Zahájení 

 

 

Pro zapnutí přístroje podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 
několika sekund. 
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1 

 

Pokud jsou všechny ruční nástroje správně umístěné v 
základně, při aktivaci přístroje se na displeji zobrazí obrazovka 
(viz obr. 1), kde je ukázána úroveň nabití všech tří nástrojů. 

Pokud je zobrazen symbol  , ruční nástroj se nabíjí (pouze 
pokud je správně umístěn v základně). 
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2 

 

Po vyjmutí nástroje ze základny symbol  zmizí a zobrazí se 
skutečná úroveň nabití (aktuální úroveň nabití – zeleně, viz obr. 
2). 

3 
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Po několika sekundách, kdy není nástroj používán, se vypne a 
na obrazovce se objeví jako průhledný (viz obr. 3). 

 

4 

 

Během používání nástroje je možné neustále sledovat jeho 
stav používání a nabití. Na obrazovce je možné resetovat 
počítadlo času používání (viz obr. 4). Volbou na této obrazovce 
je také možné povolit používání pedálu. 
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5 

 

Je možné zvolit režim výstupu nástroje. 

• REŽIM START/STOP: Výstup nástroje je aktivován pouze při 
stlačení tlačítka. 

• NEPŘETRŽITÝ REŽIM: Po jednom stisknutí tlačítka je výstup 
nástroje aktivován na dobu 3 minut. 

Pro zastavení znovu stiskněte tlačítko nástroje. Tento proces je 
shodný při použití tlačítka/pedálu. 
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6 

 

Zvolením symbolu  na obrazovce (viz obr. 6) se otevře 
obrazovka, kde je možné sledovat vzorová videa ošetření 
pomocí přístroje Plexr (viz obr. 7). 

7 
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Pro sledování vzorového videa stiskněte ikonu videa u daného 

ošetření (viz obr. 7). Stisknutím symbolu  se vrátíte na 
domovskou obrazovku. Z domovské obrazovky je možné 

otevřít obrazovku nastavení (viz obr. 8) volbou tlačítka . 

 

8 

 

Stránka nastavení. 
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9 

 

Na obrazovce diagnostiky je možné zkontrolovat správnou 
úroveň nabití a výstupu nástroje. To je možné pouze pokud 
jsou všechny nástroje umístěné v základně, poté stiskněte 
tlačítko start (viz obr. 9). 
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10 

 

Po ukončení diagnostiky se na obrazovce ukáže, zda byl test 
pozitivní (viz obr. 10). 

 

11 
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Na obrazovce nastavení je možné změnit jazyk zvolením 
možnosti Language a přepnutím mezi uvedenými jazyky (viz 
obr. 11). Pro provedení změn je nutné přístroj restartovat. 

12 

 

Proveďte změnu jazyka restartováním zařízení. 
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13. 

 

Datum a čas lze snadno měnit pomocí obrazovky Date and 
Time (viz obr. 13). 

 

14. 
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Na obrazovce nastavení je možné zkontrolovat výkon baterie 
základní stanice a nástrojů. 

 

15 

 

Na obrazovce informací jsou zobrazeny údaje o dané verzi 
systému (viz obr. 15). Stisknutím tlačítka Update je možné 
nainstalovat nejnovější aktualizace (na nejnovější verzi 
vydanou společností GMV). Možnost Counter je určena pouze 
pro společnost. 
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16. 

 

Na obrazovce nastavení je možné zvolit tlačítko Update a 
vstoupit na obrazovku aktualizace (viz obr. 16). Pokud zvolíte 
aktualizaci celého systému, přístroj provede kompletní 
aktualizaci FW. V opačném případě je možné aktualizovat 
jednotlivé jednotky samostatně stisknutím příslušné ikony. 
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17 

 

Po vložení USB zařízení se souborem aktualizace se zobrazí 
zpráva, ze které bude možné zařízení přímo aktualizovat (viz 
obr. 17). 

 

18 
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Na obrazovce nastavení je možné zvolit možnost Wireless a 
vstoupit na obrazovku pro připojení (viz obr. 18). Po stisknutí 

tlačítka  otevřete obrazovku po zadání hesla (viz obr. 19). 

 

19 

 

Na této obrazovce je možné nastavit adresu nástroje. 
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PŘIPOJOVACÍ PANEL 

 

 

1 - Pojistka baterie 

2 - Pojistka ext. napájení  

3 - USB 

4 - Ethernet 

5 - Napájení 

6 - Odsavač 

7 - Pedál 
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VÝMĚNA BATERIE 

 

Při výměně baterie je nutné nejprve vyjmout šrouby (viz obr. 
výše), poté odpojit kabel (viz obr. níže). 

Baterie 
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INFORMACE O LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ  
PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI 

Směrnice RAEE 

Vámi zakoupené zařízení vyžaduje k výrobě použití speciálních 
materiálů a látek. Může také obsahovat nebezpečné látky s 
potenciálními dopady na životní prostředí a lidské zdraví, 
pokud jsou do životního prostředí uvedeny nesprávným 
způsobem. 

Při likvidaci zařízení je nutné vzít v potaz konkrétní evropské a 
národní zákony. Je vyžadováno: 

• likvidace zařízení nikoli do běžného odpadu, ale do 
odděleného sběru kontaktováním specializované 
společnosti pro nakládání s elektrickými/elektronickými 
přístroji nebo místních kompetentních správců odpadu. 

• zohlednění potenciálně škodlivých účinků na životní 
prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti 
nebezpečných látek v elektrických/elektronických 
přístrojích nebo v důsledku nesprávného použití těchto 
zařízení nebo jejich částí. Zařízení popsané v tomto 
uživatelském manuálu je tvořeno mechanickými a 
kovovými částmi a plastovým materiálem, elektrickými 
součástkami a elektronickými deskami. Výrobce poskytne 
uživatelům na vyžádání veškeré informace o 
nebezpečných látkách obsažených v zařízení a způsobu 
recyklace či možného opětovného použití použitého 
zařízení. 
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Porušení této povinnosti je přísně postihováno dle platných 
právních předpisů. 

  

Symbol zobrazený na obrázku uvedeném 
na vnější straně a/nebo na obalu zařízení 
udává, že na konci životnosti je povinný 

oddělený sběr pro elektrické a 
elektronické přístroje. 
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PROTOKOLY 

PROTOKOLY PŘÍSTROJE PLEXR 

Plexr (plasma exeresis) je zcela bezdrátový přístroj bez 
elektrických kontaktů. Jde o výborně ovladatelný a 
ergonomický nástroj, vhodný pro veškeré zákroky neablativní 
jemné chirurgie zdokumentované na webových stránkách: 
www.gruppogmv.it.  

Využívá čtvrté skupenství hmoty: PLAZMU (ionizovaný 
atmosférický plyn). Zařízení ionizuje plyny v ovzduší a vytváří 
tak drobné blesky, které se vybíjí do hmoty, kterou představuje 
pacient. Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné oblast 
ošetřit bez kontaktu s tkání tak, aby se mohla vytvořit plazma, 
jež spustí povrchovou sublimaci vrstvy stratum corneum bez 
vlivu na spodní tkáň.  
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Hrot přístroje vyvíjí velmi vysokou teplotu. Ošetřená tkáň 
sublimuje bez přenosu nežádoucího tepla na okolní tkáně a 
podkožní oblasti. 
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POKYNY K POUŽITÍ 

Přístroj Plexr je v současnosti k dispozici ve třech různých 
stupních výkonnosti, které lze použít k účinné léčbě různých 
nedostatků. 

Přístroj Plexr s nízkým výkonem (bílý) 

Blefaroplastika - svodná anestezie - kůžní skvrny - malé měkké 
bradavice - aktivní akné - vrásky - peri-umbilikální strie - 
xantelasmata - malé neoformace o max. velikost 2 cm3 - 
tetování. 

Přístroj Plexr se středním výkonem (zelený) 

Aktivní akné - vrásky - střední neoformace - malé keloidy - malé 
třešňovité angiomy - lifting obličeje - významná xantelasmata 
o velké tloušťce.  

Přístroj Plexr s vysokým výkonem (červený) 

Velká znaménka - keloidy - střední/velké třešňovité angiomy - 
seborrhoické bradavice - velké fibromy. 
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PROVOZNÍ REŽIMY 

Je možné použít následující režimy: 

Ošetření na jediném místě s trojúhelníkovými body a cikcak 

technikou aplikovanou v určené oblasti, nikdy však na bazální 

části vrásek, rýh a jizev, čímž se docílí účinku 360° pozvednutí. 

Sprej, ošetření celého povrchu rovnoměrně. 

Postup: 

1. Pevně uchopte přístroj Plexr. 

2. Zapřete se o kostní část. 

3. Stiskněte pouze na dobu nezbytně nutnou. 

4. Vždy udržujte hrot ve správné vzdálenosti. 

5. Nepřekračujte dobu působení 2 sekundy na jednom 

bodě. 

6. Hrot je jednorázový. 

7. Dezinfikujte benzalkoniem. 

8. Vyvarujte se použití náplastí, krémů, léků a kosmetiky. 

9. Chraňte před UVA a UVB zářením (např. při aplikaci 

umělých nehtů či stomatologii) 

 

BLEFAROPLASTIKA 

Neablativní dynamické blefaroplastika se provádí odstraněním 
korneocytů sublimací. 

Procedura pomocí přístroje Plexr se provádí prostřednictvím 
bodů o velikosti 500 mikronů, které jsou rozmístěny tak, že 
umožňující dokonalou plasticitu pohybu víčka ihned po 
ukončení relace. 
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Každý z těchto bodů sublimuje povrchové korneocyty bez 
dopadu na bazální vrstvu, nezpůsobuje krvácení a hlavně nemá 
za následek žádné nekrotické poškození okolní a podkladové 
tkáně.  

Obecně: K dezinfekci používejte Citrosil Verde - vetřete 
krémovou anestezii EMLA 30 minut před zákrokem a před 
zahájením procedury ji opatrně odstraňte. 

Postup: 

1. Ohněte danou část. 
2. Postupujte výhradně trojúhelníkovými body tak, aby 

byly vytvořeny silové linky s 360° efektem a sublimací 
povrchových korneocytů. 

3. Po dokončení procedury přiložte led na alespoň 30 
minut. 

 

 

PRO PACIENTA 

Jemně omývejte kastilským mýdlem a vodu, osušujte bez tření 
a ošetřujte očními kapkami na bázi benzalkonium chloridu 
(nejznámějšími jsou oční kapky ALFA C) dokud neodpadnou 
všechny malé karbonizovány stroupky. Poté chraňte místo 
před sluncem pomocí tekutého korektoru s úplnou ochranou. 
Postup po 28 dnech zopakujte. 
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KOŽNÍ SKVRNY 

Technika používaná k ošetření skvrn spočívá v přejíždění kožní 
skvrny hrotem nástroje jako bychom chtěli skvrnu vybarvit 
tužkou. 

Jakmile je místo „vybarveno", rychle setřete karbonizované 
usazeniny vzniklé spalováním pigmentované tkáně pomocí 
absorpční vaty s dezinfekčním prostředkem na bázi 
benzalkonium chloridu. Nevýhodou je mírné zarudnutí místa 
způsobené třením vatičkou s dezinfekčním prostředkem. 

V případě výskytu více skvrn je vhodné ošetřit pouze jedno 
místo a poté zhodnotit jak se osoba léčí. 

Pokud si pacient po testovaném ošetření stěžuje na opětovné 
objevení skvrny, je pravděpodobné, že se správně neléčil či 
řádně nechránil, nebo že jeho typ kůže neumožňuje správnou 
opětovnou epitelizaci. 

Účelem testu je výběr výhradně takových pacientů, kteří jsou 
kompatibilní s tímto typem procedury. 

Skvrny jsou rozděleny do dvou kategorií: 

• Epidermální skvrny (mizí, když jsou třeny vatičkou). 

• Dermální skvrny (nezmizí při tření vatičkou). 
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KOŽNÍ SKVRNY 

 

1. Pokryjte povrch jako při kresbě a pokuste se skvrnu 
zakrýt způsobem obdobným vybarvení místa uhlem 
(Plexr je v režimu spreje). 

2. Po dokončení přiložte na místo tampón namočený v 
citrosilu a počkejte několik sekund, třete pohybem 
dopředu a dozadu. 

Postup opakujte po 28 dnech, dokud skvrna zcela nezmizí. 

Nikdy se nepokoušejte skvrnu odstranit při jediné relaci. 

Pro pacienta: Chraňte místo pomocí tekutého korektoru s 
úplnou ochranou. 

 

ACHROMICKÉ SKVRNY (BÍLÉ SKVRNY) 

Postup: 

1. Ošetřete místo v soustředných kruzích, počínaje na 
vnějším obvodu, dokud není pokryta celá skvrna. 

2. Nepoužívejte citrosil. Pacient by měl místo dezinfikovat 
druhý den. 

Nikdy nepoužívejte opalovací krém; v tomto případě má lepší 
účinek slunce. 
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XANTELASMATA 

Jak samotný název napovídá, jedná se o nažloutlé léze (xantos 
= žlutý), které mají tendenci zasáhnout horní i dolní víčka, 
stejně jako celou oblast v okolí očí. 

Používejte aspirátor kouře pro odsávání sublimačních par. 
Pacient musí mít stále zavřené oči. Čas od času pacienta 
požádejte, aby oči otevřel a opět zavřel pro posouzení redukce 
objemu ošetřované oblasti. Jemně odstraňte karbonizované 
nánosy pomocí bavlněné gázy lehce navlhčené v dezinfekčním 
prostředku tak, aby nedocházelo k odkapávání. 

Po eliminaci relapsů v ošetřené oblasti získá kůže očních víček 
původní barvu bez chromatických odchylek v okolní tkáni. 

 

Postup: 

1. Ošetřete celý povrch, čas od času odstraňte 
karbonizované usazeniny a opakujte postup několikrát 
až do úplného vymizení. 

2. Schlaďte dané místo, nechte doma dezinfikovat 
pomocí očních kapek. 

3. Zkontrolujte po 28 dnech. 



46 

 

 

AKTIVNÍ AKNÉ 

Tuto techniku je možné použít při léčbě otevřených i 
uzavřených černých teček provedením plastického zákroku na 
pilosebaceózní folikuly, jež jsou zdeformované akné. 

Pokud jsou vývody mazových žláz vlasového folikulu ucpány 
nadměrnou keratinizací, maz nemůže procházet a usazuje se, 
čímž poskytuje prostředí vhodné pro mikrocysty, ve kterých 
může docházet k zánětu či infekci. Aby se definitivně zamezilo 
možnému vzniku nových černých teček, je třeba 
dekontaminovat celou oblast, ve které se pupínky akné 
formují. 

Mazové mikrocysty, milia a černé tečky je třeba ošetřit tak, aby 
mohlo dojít k sublimaci membrány obklopující hmotu mazu. 
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Aktivní pupínky je třeba ošetřit obdobně, avšak je nutné 
pracovat pouze na imaginární kruhové korunce, která odděluje 
žlutou část pupínku od okolní začervenalé oblasti. Tak si 
budeme jisti, že je zlikvidováno anatomické poškození 
pozměněného pilosebaceózního kanálku, kde dochází k 
zadržování mazu a odpařování vodnaté části produkovaného 
potu, čímž se vytváří hmota, která je následně kolonizována a 
vzniká pupínek akné. 

U aktivního akné protokol uvádí, že po pečlivé kontrole je 
vhodné ošetřit malou plochu a otestovat kompatibilitu s 
pacientem a kožní reakci na léčbu. 

 

Postup: 

1. Sublimujte přechodový prstenec mezi žlutou a rudou 
částí. 

2. Z oblasti bílého zrnkového milia je nutné odstranit 
pouze centrální část zrna. 
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JIZVY PO AKNÉ A PLANÝCH NEŠTOVICÍCH 

Jizvy musí být ošetřeny tak, aby byl zachován nízký reliéf 
působením na sousedící místa formou zipového efektu v 
podobě drobných bodových stroupků. Pokud jsou tato místa 
příliš blízko u sebe, mohou vytvořit jeden velký strup, který by 
se mohl zlomit a vytvořit léze, které, pokud jsou příliš hluboké, 
mohou sami způsobit prohloubeniny. Na obrázku je 
znázorněna technika nízkého reliéfu používaná pro oddělená 
místa v případě propadlých jizev. 

Vždy dbejte na to, aby se jednotlivá místa vzájemně 
nedotýkala, aby nedošlo ke zlomení strupu. U jizev po akné je 
nutné nejprve ošetřit kůži na okrajích, aby bylo možné 
pozvednout spodek jizvy směrem vzhůru, čímž dojde k 
zahuštění prostoru mezi propadlými jizvami, aniž bychom se 
dotkli samotného dna jizev. Obdobně je nutné ošetřit pouze 
výběžky a nikoli prohlubeniny pomocí techniky oddělených 
bodů, což je jediná metoda, která podporuje kožní kontrakce. 

 

Postup: 

1. Vždy dodržujte trojúhelníkové ošetření míst na 
vyvýšených místech mezi jizvami až po jejich okraj. 

2. Toto ošetření je možné provádět na okrajích 
glabelárních vrásek a pokud je nutné kůži zkrátit. 

3. Procedura by měla být prováděna každých 28 dní. 
4. Dezinfikujte a aplikujte korektor. 
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BRADAVICE - FIBROMY - ZNAMÉNKA A PLUSOVÉ 
NEOFORMACE 

 

Seborrhoické bradavice: kožní léze, jež mohou být zvýšené 
nebo ploché. 

Při působení plazmy generované přístrojem Plexr může být 
zřetelné praskání v místě sublimace mazu či zaznamenán vznik 
vydatného kouře. Tato plochá léze bradavice byla sublimována 
do úrovně okolní zdravé kůže. 

 

Postup: 

1. Aplikujte svodnou anestezii s přístrojem Plexr o nízkém 
výkonu nepřetržitě po celém obvodu. 

2. Vrcholek je pak ošetřován tak dlouho, dokud nezmizí. 
3. Zkontrolujte po 28 dnech. 
4. Dezinfikujte a chraňte. 
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VÝRAZOVÉ LINIE (ČÁROVÝ KÓD) 

Tato technika spočívá v ošetření pouze hran vrásek bez doteku 
jejich dna tak, aby mohlo dojít k jejich pozvednutí. Bodové 
skvrny aplikované pomocí přístroje Plexr se používají pro malé, 
dlouhodobé výrazové linie s dyskeratosickými okraji, tedy 
dlouhodobé „čárové kódy“, a na malé lineární post-
traumatické jizvy. Body povrchového spalování korneocytů 
musí být rozloženy nejméně 1 mm od sebe, aby nedošlo k 
vytvoření jediného strupu, který by se mohl zlomit a způsobit 
malé prohlubně. 

Malé body je možné okamžitě odstraňovat jemným třením 
čistícím krémem. Ihned po ošetření lze aplikovat korektor a 
obnovit běžnou činnost. 

 

Postup: 

1. Aplikujte pouze na okrajích a nikdy ve spodní části 
uvnitř rýhy. 

2. Pokud jsou vrásky velmi hluboké, rozšiřte oblast mezi 
tkání jedné vrásky a druhé vrásky aplikací 
trojúhelníkové techniky ke zkrácení kůže. 

3. Dezinfikujte a chraňte místo pomocí tekutého 
korektoru s úplnou ochranou. 

4. Zkontrolujte po 28 dnech. 
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