unique ellipse er tilknyttet Aros Privathospital i Skejby
www.arosph.dk
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Hvem behandler mig?
Trine Mau er uddannet
sygeplejerske i 2002 og
har ﬂere års erfaring med
ellipse behandling.

Aros Privathospital er et hospital drevet og ejet af uafhængige
speciallæger. Privathospitalet kan tilbyde speciallægebehandling
inden for stadig ﬂere specialer, og vi stiler mod at kunne dække de
ﬂeste behov for topkvaliﬁceret speciallægebehandling inden for få
år. For hvert speciale, vi udvider med, er det vort mål at give vores
patienter den bedst mulige personlige service og den bedst mulige
behandling. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse pr. 1. december
2007 omkring brugen af IPL-lys/laser:

unique ellipse samarbejder
med speciallæge i plastikkirurgi Ole Momsen.

Sundhedsstyrelsen kræver at et hvert ﬁrma der udfører IPL behandlinger fremover skal have en specialuddannelse og faglig ekspertise
samt en godkendelse og registrering ved sundhedsstyrelsen. Dette
vil øge sikkerheden og deraf også tilliden til behandlingen for alle
kunder i fremtiden.

unique ellipse

Til alle vore nuværende og kommende kunder:
Vi i unique ellipse vil selvfølgelig også fremover kunne tilbyde vore
kunder den samme gode og effektive behandling og en seriøs og
faglig begrundet rådgivning før du beslutter dig for behandling
hos unique ellipse.
Vi bruger i unique ellipse kun det allernyeste og absolut bedste udstyr
(Ellipse Flex) indenfor laser teknologi, idet vi lægger stor vægt på
at det er sikkert, testet og effektivt. Vi glæder os til at behandle dig,
og vi har særdeles gode resultater at tilbyde.

til mænd & kvinder
Pigmentfejl og karsprægninger
Uønsket hårvækst på kroppen og i ansigtet
Acne-behandling
For mere info samt før og efter billeder se www.uniqueellipse.dk

Photo rejuvenation

Sygeplejerske Trine Mau
(godkendt af sundhedsstyrelsen)

PHOTO REJUVENATION (hudforyngelse).

KARSPRÆNGNINGER – hvad kan fjernes?

er en hurtig og skånsom metode til at forbedre solskadet hud, fx. brune pigmentpletter,
rødmen i huden, karsprængninger og tydelige porer i huden, behandlingen går også ind
og giver et nyt liv til din hud, den går ind og giver en fylde idet den får de collagene ﬁbre
til at arbejde, for jo ældre vi bliver jo mindre collagen producerer vores hud.
Man skal regne med 3-4 behandlinger, og efter et års tid alt efter behov, skal man ind
og have en kur mere, for at få de collagene ﬁbre i gang i huden igen.

Godartede røde forandringer i huden som skyldes karudvidelse, fx. couperose. Behandlingen er effektiv, og man vil allerede efter første behandling kunne se en tydelig reduktion
af karsprængningerne. Mængden og typen af karsprængninger er afgørende for, hvor
mange behandlinger man skal have for at få et tilfredstillende resultat, regn med ca.
1-4 behandlinger med 1-2 måneders interval.

Hvordan foregår en behandling med ellipse?
Ellipse behandlingen er skånsom og foregår ved brug af lys. Lysstrålen føres frem til
huden via et ca. 1 x 5 cm glaskrystal. Krystallet placeres på huden i en kold og klar gel.
Lyset virker kun på bestemte naturlige pigmenter (melanin) som ﬁndes i pigmentpletter
og solskadet hud og hæmoglobin, som er farvestoffet i blodkarrene.

PIGMENTPLETTER – hvad kan fjernes?
De pigmentpletter, der nemmest og mest sikkert kan behandles, er alderdomspletter/leverpletter, medfødte pletter som fx fregner eller pigmentpletter som er kommet ved sol
fjernes helt eller delvis med ellipse. Hormonelt betinget pigmentering, som fx melasma
eller chlosmata kan fjernes midlertidigt med ellipse.
Skønhedspletter kan, afhængig af deres dybde, behandles. Før behandling af skønhedspletter er der nogen vigtige spørgsmål, der skal afklares ved en forundersøgelse.
Før du beslutter dig for en behandling, gennemgår vi naturligvis hele forløbet på klinikken, så du kan føle dig tryg hele vejen i gennem.

Hvilke områder kan behandles?
Mørke pigmentpletter kan fjernes over alt på kroppen, hvorimod rødmen i huden, tydelige
porer og karsprængning kun kan fjernes i ansigtet.
For at opnå det fulde udbytte af en ellipsebehandling skal man undgå sol 4 uger før
behandling og 3 måneder efter behandling, hvis det ikke følges, kan hyper- eller hypopigmentering opstå i det behandlede område.

ACNE

Gør behandlingen ondt?
Lysimpulserne mærkes som varme prik i huden. Derefter kan man føle en varm fornemmelse i huden. Den vil aftage et par timer efter behandlingen.

Acne vulgaris, som også kaldes bumser og ”uren hud”, er et helt almindeligt problem
blandt unge. Sygdommen skyldes hovedsageligt en til dels arvelig nedsat afskalning af
overhudsceller, hvilket resulterer i aﬂukning af talgkirtlernes udførselsgange.

HVAD ER ELLIPSE?
Laserbehandling af den aktive acne:
Laser- og IPL lysbehandlinger kan reducere mængden af propionibakterierne samt størrelsen af talgkirtlerne og derved produktionen af talg. Ved processen påvirkes de små
blodkar som forsyner talgkirtlerne med næring, hvorved talgproduktionen mindskes.

Ellipse er en videreudvikling af de oprindelige hårfjerningslaser. Ellipse udsender en kort
impuls af et meget intenst lys indenfor det synlige lysspektrum. Foreløbige videnskabelige
undersøgelser viser, at ellipse er mere effektiv og mere hudvenlig end de klassiske laser,
som har været anvendt.

Hvem kan behandles:
Behandlingen kan anvendes af alle, uafhængig af acne graden. Har du taget roaccutan eller tetracyclin det sidste halve år, må behandlingen udskydes. Behandlingen
kan kun foretages på en forholdsvis lys hud. Man må derfor ikke være solbrændt ved
behandlingen.

Hvordan foregår behandling med ellipse?
Ellipse behandlingen er skånsom og foregår ved brug af lys. Lysstrålen føres frem til
huden via et ca. 1 x 5 cm glaskrystal. Krystallet placeres på huden i en kold og klar gel.
Alle hår som er i vækstfase, og som er indenfor området, påvirkes af lyset og vil enten
kunne trækkes ud eller vil selv falde ud efter 10-20 dage. Hele området med generende
hårvækst behandles hver gang.

Efter behandlingen:
Umiddelbart efter behandlingen føles huden let varm, og hvis der er overﬂadiske pigmentpletter i det behandlede område, kan disse mørkfarves af lysbehandlingen og i løbet
af 7 til 10 dage skalle af. Make-up må bruges umiddelbart efter behandlingen.

Hvilke områder kan behandles?
Alle behårede områder kan behandles fx overlæbe, hage, armhule, bikiniline, ryg, bryst,
ben, hals osv.

UØNSKET HÅRVÆKST

For at opnå det fulde udbytte af en ellipse behandling skal man undgå at bruge andre
hårfjerningsmidler en måned før behandling, man kan barbere hårene væk.
Før du beslutter dig for en behandling, gennemgår vi naturligvis hele forløbet på klinikken, så du kan føle dig tryg hele vejen i gennem.

Med Ellipse FLEX slipper du for uønsket hårvækst, indgroet hår og skægpest. Smid
alle hårfjerningsmidler ud og få fjernet dine uønskede hår op til 100% hvor på
kroppen, du ønsker det.

Gør behandlingen ondt?
Lysimpuslerne mærkes som varme prik i huden. Derefter kan man føle en varm fornemmelse,
som hvis man har fået for meget sol. Det vil forsvinde et par timer efter behandlingen.

