כתם מן העבר
 -מאת :טל עמית -

אומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים ,הבעיה היא שהוא מותיר אחריו סימנים .למשל:
כתמים על העור ,שגם אינם נאים לעין וגם מעידים על הזדקנותו .רשת מרפאות
"אקסלנס קליניק" מציעה מגוון פתרונות מתקדמים וחדשניים שמסוגלים לטשטש ואף
להעלים אותם.
את עומדת מול המראה ומתחילה לספור מזכרות :כתם ראשון שהגיע
כתוצאה מחשיפה מרובה לשמש ,שני אחרים -שלא נעלמו אחרי
הלידות שלך )אחד לכל ילד( ורביעי ואחרון מתנה ליומולדת .45
לא נעים להכיר  -כתמי פיגמנטציה.
כתמים כהים שמתקבעים על הפנים ,המחשוף וגב כף היד וממש לא
מעוניינים לזוז משם בקלות.

מרפאות אקסלנס קליניק ,אותן מנהל ד"ר טל נחליאלי פועלות בגישה
חדשנית ובסטנדרטים בין לאומיים :מועסקים בהן מגון רחב של
רופאים מתחומים אסתטיים שונים המסוגלים לתת את המענה
המדויק לכל צורך שעולה .במרפאה אפשר למצוא מכשור
בטכנולוגיות מתקדמות של לייזר IPL ,וגלי רדיו שנחשב לחוד החנית
בטיפולים בכלל ובפיגמנטציה בפרט.

"אין לי ספק שאחרי הזרקות למיניהן,
הפניה השכיחה ביותר למרפאה בעיקר
בחודשי החורף היא לטיפול בכתמי
פיגמנטציה כיוון שהם אחד מסממני
ההזדקנות המובהקים ביותר" ,מסביר ד"ר
טל נחליאלי ,מומחה לכירורגיה פלסטית
ואסתטית ,מנהל רפואי של רשת "אקסלנס
קליניק" ויועץ לחברות לייזר בינלאומיות" .כל כתם הוא עולם
ומלואו-הוא נוצר מסיבות שונות ,המיקום שלו על גבי העור משתנה וכך
גם הטיפול בו".

"לאימות זיהוי מקור הכתם ולבדיקת המיקום המדויק שלו בשכבות
העור אנו משתמשים במצלמה ייחודית שנותנת אינדיקציה בנוסף גם
על רמת הקולגן בעור ,האלסטיות שלו ,פיגמנטציה עתידית וכדומה",
משתף ד"ר נחליאלי" .המצלמה הזו מסייעת לנו לא רק בשלב המקדים
אלה גם בשלבים מאוחרים יותר -באמצעותה בעצם אנו מסוגלים
לבדוק האם הטיפול באמת הצליח .האם פיזור המלנין השתנה או פחת,
האם העור שפעל את עצמו והאם בכללי מצבו טוב יותר .כלומר ,אנו לא
מסתפקים רק בתוצאות "חיצוניות" ובצילום שטחי של לפני ואחרי אלה
גם שהעור בשכבות הפנימיות שלו -השתפר".

ראשון :מסדר זיהוי
שלביצחקוב
צילום :סם
״כתמים ,מסביר ד"ר נחליאלי ,נגרמים ממספר סיבות .השכיחה שבהן
היא חשיפה בלתי מוגנת לשמש שנעשתה בעבר ואת תוצאותיה אנו
רואים רק כעבור שנים .כתמים אלו הם שטחיים ומפוזרים בצורה בלתי
אחידה באזורים שונים ביניהם הפנים ,הידיים ,הרגליים ,המחשוף
וכדומה" .לעומתם ישנם כתמים נוספים ועמוקים יותר ,המופיעים
בעיקר באזור הלחיים ,השפה העליונה והמצח שנוצרו משינויים
הורמונליים למיניהם )הריון ,הפסקת גלולות וכדומה( או הורמונליים
"משודרגים" ,כלומר שנלווית אליהם חשיפה בלתי מבוקרת לשמש
ואותם אנו מכנים כבר מלזמה".
שלב שני :מישהו מטפל בך
תשכחו מפילינג חומצות שורף וטיפולים אגרסיביים שדורשים לא מעט
ימי החלמה בבית .השכיחות של הפיגמנטציה בעשור האחרון הובילה
לפיתוח מאסיבי ומתקדם של מכשור המביא מזור לכל כתם וכך ,בדיוק
כמו בחייטות עילית ,ניתן לתפור גם במקרים האלה ,לכל לקוחה את
"השמלה" המתאימה לה.

לאחר השלבים האלה ניתן בקלות וביעילות להתאים לכל לקוחה את
הטיפול המיטבי עבורה .כך למשל לטיפול בכתמי שמש מובהקים ניתן
לבצע מספר טיפולים קצרים של מיקרו פילינג בטכנולוגיית גלי רדיו או
 .IPLהטיפול יבהיר את הפיגמנטציה ,ימריץ את הקולגן ויחדש אותו
וישפר את מרקם העור ובסיום כל טיפול תופיע אדמומיות קלה הניתנת
לטשטוש בקלות בעזרת מייק אפ טיפולי" .במקרה של כתמים קשים
יותר ,כמו למשל מלסמה נבצע טיפול ממוקד בכלי הדם הנמצאים
מתחת לכתם עם לייזר צבעוני" ,מציין ד"ר נחליאלי” .בעזרת מצלמה
אני מזהה את המיקום שלהם ,מטפל בהם עם לייזר צבעוני ולאחר מכן,
בעזרת גלי רדיו מבצע מיקרו פילינג שבו אני מחדיר גם קרם הבהרה
ייחודי המפרק את ריכוז המלנין .אין ספק שלעומת הטיפולים בעבר
התוצאות כיום הן מדהימות והמטופלות מאוד מרוצות".
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