Θεραπεία της Ψωρίασης μέσω ηλεκτρική διέγερσης
Η ψωρίαση αποτελεί μια κοινή δερματολογική πάθηση η οποία προσβάλει το

του

Ευρωπαϊκού πληθυσμού Ως γνωστό αποτελεί μια δια βίου κατάσταση με εξάρσεις και
υφέσεις Οι έως τώρα συμβατικές θεραπείες που συνίστανται κυρίως από τοπικούς
παράγοντες π χ στεροειδή βιταμίμη

φωτόλουτρα π χ

ή συστημικούς παράγοντες

π χ αντιρευματικά ανοσοκατασταλτικά παρουσιάζουν συχνές παρενέργειες και ενέχουν
κινδύνους καρκινογένεσης καθιστώντας προβληματικές τις μακροχρόνιες ή
επαναλαμβανόμενες θεραπείες
Θεραπεία με το
Η

εισάγοντας καινοτόμες μορφές θεραπείας π χ
σε πολλούς τομείς της υγείας κατόπιν μελετών

δημιούργησε το

μια θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης μέσω

ηλεκτροδιέγερσης
Η συσκευή παράγει μια μορφή ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφωμένου κατά
πλάτος διασταυρούμενο ρεύμα

με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

συχνότητα φέροντος κύματος και κύματος χαμηλής συχνότητας το οποίο
έχει αποδειχθεί ότι ομαλοποιεί τη διαίρεση υπερπολλαπλασιασμό των
κερατινοκυττάρων και έχει αντιφλεγμονώδη και αντιοιδηματώδη δράση
Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι ορατά συνήθως από την τρίτη έως
τη δέκατη εβδομάδα ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
Σε κλινική μελέτη που διεξήχθη από τον καθηγητή ιατρικής
σε άτομα με παλαμιαία ψωρίαση και με ανεπιτυχείς προηγούμενες
θεραπείες βρέθηκε σε ποσοστό

των ασθενών αξιοσημείωτη βελτίωση έως πλήρη

εξάλειψη των συμπτωμάτων
Η θεραπεία της ψωρίασης με το

πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών θεραπειών

στα εξής
Δεν παρουσιάζει παρενέργειες
Είναι φιλική προς τον ασθενή
Ο κύκλος θεραπείας μπορεί να επαναληφθεί σε επανεμφάνιση
των συμπτωμάτων
Παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορες περιοχές του
σώματος με τα κατάλληλα ηλεκτρόδια
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λανθασμένης εφαρμογής και δοσολογίας λόγω ύπαρξης
πρωτοκόλλων θεραπείας ανά περιοχή
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