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POUČENÍ PACIENTA 

o ošetření terapií Medical Microneedling  

 

 

I. Informace o výkonu: 

Medical Microneedling neboli mikrojehličkování je druhem mezoterapie, která pomáhá s redukcí vrásek, 

zpevněním kontur obličeje a s redukcí rozšířených pórů. Kromě toho řeší velmi efektivně i problémy 

s hyperpigmentací (tmavé skvrny na kůži), rosacey (růžovka), jizvami, striemi, nebo jizvičkami po akné. 

Ošetření bude probíghat v lokální anestezii znecitlivujícím krémem (účinná látka Lidocain). Pokud vy Vám 

byla známa přecitlivělost ba tyto látky je nutné oznámit tuto skutečnost před ošetřením. 

Po ošetření můžete pociťovat pocit horkosti (stav připomíná lehké spálení od slunce). 

 

 

II. Průběh výkonu: 

Medical Microneedling je dermatologické ošetření jednorázovou mikrojehličkovou hlavicí, kterou 

nastavujeme na potřebnou hloubku vpichu pro dosažení nejlepších výsledků. Mikrojehličky pronikají skrz 

pokožku pod povrchovou vrstvu kůže, a tím vytváří velmi malé rány, zároveň aplikujeme aktivní látky podle 

disbalance kůže, které spustí proces hojení. 

Bezprostředně po zákroku je možný mírný otok a erytém, který trvá cca 1-2 dny.Během ranného procesu 

hojení může dojít k mírné, drobné exfokaci. Proces hojení trvá 3–7 dní. V následujících 3–4 týdnech 

dochází na pleti k viditelným změnám. 

 

 

III. Možná rizika zdravotního výkonu: 

Touto čistě mechanickou a přesně definovanou Microneedling mezoterapeutickou metodikou nedochází 

k žádným nežádoucím vedlejším účinkům. Kůže je vybuzena k produkci kolagenu a k novotvorbě kožních 

buněk.  
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IV. Doporučení po výkonu: 

Do 3. dne po ošetření se doporučují pouze jemné dotyky v místě aplikace při mytí či aplikaci speciálního 

krému. Po dobu 48 hodin není dovoleno nanášet make-up ani tónovací krémy. Pleť je nutné promazávat 

pouze doporučenými postterapeutickými přípravky. Je nutné vyvarovat se fyzicky náročným aktivitám, 

které vedou k překrvení obličeje, nenavštěvovat saunu, bazén či solárium. Nedoporučuje se pobyt v mrazu 

a na přímém slunci. 

Až dva týdny po ošetření se nedoporučuje absolvovat chemický peeling, aplikaci botulotoxinu či 

výplňových materiálů a nedocházet na kosmetické ošetření. 

Při pobývání mimo uzavřené prostory je nutné chránit pokožku přípravky se SPF. 

Ošetření Medical Microneedling se aplikuje v kůře 3 sezení v rozmezí 3-4 týdnů. 

 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 

 


