Relação de procedimentos realizados na Clínica-Escola Ibeco
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
•

Limpeza Fotônica

Com auxílio do laser fototerapia e procedimentos clínicos é realizado limpeza de pele (remoção de
comedões) e descontaminação da pele. Indicação: Para peles oleosas com acnes, poros abertos e presença
de comedões e acnes ativas.

•

Laser fototerapia

Conjunto de aplicações sequenciais de led azul, laser vermelho, laser infravermelho e led âmbar
promovem alterações controladas da pele associadas a bioestimuladores e ou peelings que aceleram a
renovação celular, agindo diretamente a nível de DNA (Telomerase)combatendo o envelhecimento.
Indicação: Retardar o envelhecimento precoce
Produção de colágeno, efeito lifting, redução de rugas e linhas de expressão, controle de acne e oleosidade,
redução de cicatrizes de acne

•

Intradermoterapia

Conjunto de procedimentos injetáveis na derme podendo ser associados a laser fototerapia (LASERS E
LED) para obter resultados variados de acordo com a região, técnica e produtos a ser utilizados.
Indicação: Podendo ser os derivados autólogos (próprio sangue), IPRF, PRP, redução de papada, controle
e tratamento de hiperpigmentação(manchas), clareamento da pele, hidratação, nutrição e reorganização
da derme (ácido hialurônico), precursor para formação de colágeno, elastina (diminuição de flacidez).
Contraindicações: Mulheres grávidas ou amamentando; Pacientes com reações inflamatórias ou
infecções nas regiões a serem tratadas; Cardiopatias; Tromboflebite; Epilepsia; Insuficiência
respiratória e renal; Neoplasias; Distúrbios psiquiátricos; Pessoas que fazem uso de imunossupressores.
• Caso tenha herpes simples na face antes do tratamento, é provável que a picada da agulha
possa criar uma erupção; se estiver ativa, não poderá realizar o procedimento.
• Pacientes que fazem uso de anticoagulantes.
• Pacientes com implantes permanentes como PMMA e Silicone Líquido na região a ser tratada.

•

Peelings Químicos Fotobiomodulados

Os peelings químicos Fotobiomodulados são peelings associados a Laser fototerapia. Aplicados no tecido
cutâneo através de alguns tipos de ácidos associados ao led azul, laser vermelho, laser infravermelho e
Âmbar, promovem alterações controladas na pele de modo que acelere a renovação celular, combatendo
assim o envelhecimento e corrigindo suas alterações apresentando muitos benefícios. Indicação: melhora
da textura da pele, produção de colágeno, efeito lifting, redução de rugas e linhas de expressão, controle
da acne e oleosidade, minimizar os sinais de envelhecimento. Auxilia na diminuição de rugas, melhora
a aparência da pele, melhora a qualidade do colágeno e da elastina promovendo melhora na hidratação
e da e oxigenação da pele.
Contraindicações: Lesões de pele maligna ou pré-maligna, alergia ao produto usado, hipertensão
descompensada, diabetes descompensada, falta de comprometimento do cliente.
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• Toxina Botulínica

Procedimento realizada na face com objetivo de suavizar as rugas dinâmicas com a paralização
temporária dos feixes musculares. Sua ação melhora a hidratação e qualidade da pele e pode durar até
4 meses dependendo do tônus muscular e metabolismo físico. Indicação: Testa, olhos, nariz, sorriso
gengival, pescoço e boca.

• Toxina Botulínica Funcional

Promove a diminuição temporária da força dos feixes musculares podendo obter uma diminuição
tensional dos músculos relacionados aos distúrbios de ATM, cefaleias crônicas e espasmos decorrentes
de paralisia facial. Indicação: Correção de assimetria facial, controle da dor e da cefaleia tensional.

• Indutores Percutâneos de Colágeno (Microagulhamento)

Microperfuração da pele para auxiliar a permeação de ativos para se obter resultados em hidratação,
bioestimulação e reorganização celular. Indicação: Para todo tipo de pele exceto paciente com acne ativa.
Para diminuição de marcas de acne, hiperpigmentação, (manchas).

•

Crio frequência

•

Ultrassom Microfocado

•

Carboxterapia

•

IPRF e PRP

•

Plasma Gel (preenchimento biológico)

Tratamento não- invasivo que utiliza alta tecnologia para tratar, flacidez de pele, rugas, linhas de
expressão. Indicação: Flacidez de pele, rugas, linhas de expressão.

Tratamento indicado para tratar flacidez e rugas faciais, faz efeito lifting e remodela a face
e cicatrizes de acne, assim como o controle de hiperpigmentações.
Indicação: flacidez e rugas faciais, cicatriz, hiperpigmentações.

Consiste na aplicação de Co2 medicinal na região subcutânea da pele, promovendo maior oxigenação e
fluxo sanguíneo tendo por consequência melhora das disfunções estéticas. Indicação: Flacidez tecidual,
olheiras, rugas faciais de grau leve e alopecia (queda de cabelo).
Contraindicações: Alergias, Queloide e Lúpus, doenças infecciosas, acne com pus, gravidez, doença
hepática, cardiopatas, doenças pulmonares, herpes, febre.

Procedimento de aplicação na derme de plasma rico em fibrina (Derivado do próprio sangue do paciente),
rico em fatores de crescimento. Indicação: Hidratação, nutrição reorganização, introdução de fatores de
crescimento.

Derivado do próprio sangue do paciente e submetido a um processo de geleificação, o plasma gel é
enriquecido com fatores de crescimento e ativos e reaplicados na derme e subcutâneo para promover
maior hidratação, durabilidades e volumização em preenchimentos posteriores. Indicação: Hidratação,
nutrição reorganização, introdução de fatores de crescimento, volumização temporária para preparo da
área a ser tratada posteriormente com preenchimento de ácido hialurônico (lábios, malar, olheiras,
glabela, mento, nariz)
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•

Fios de PDO Lisos

•

Clínica Integrada HOF (part1)

•

Preenchimentos Faciais

Utilizados para promover estímulo de neocolagenese na derme (produção de colágeno) dando firmeza e
melhora na flacidez e diminuição de rugas superficiais. Indicação: Hidratação, nutrição reoganização,
introdução de fatores de crescimento, prevenção de rugas e rugas finas superficiais.
Contraindicações: Evitamos em pacientes com insuficiência respiratórias, renal, cardíaca e hepática;
tromboses, grávidas, doenças neoplasias ou pessoas que fazem tratamento com classes de medicamentos
que contém anidrase carbônica; Situações como sensibilidade capilar, pacientes com distúrbios
psiquiátricos (pânico de agulha e sangue), lactantes (primeiros meses de amamentação), doenças
autoimunes, pós-tratamento oncológico, alterações cicatriciais e metabólicas (diabetes, hipertensão…);
Evitamos em pacientes com insuficiência respiratórias, renal, cardíaca e hepática; tromboses, grávidas,
doenças neoplasias ou pessoas que fazem tratamento com classes de medicamentos que contém anidrase
carbônica; Situações como sensibilidade capilar, pacientes com distúrbios psiquiátricos (pânico de agulha
e sangue), lactantes (primeiros meses de amamentação), doenças autoimunes, pós-tratamento
oncológico, alterações cicatriciais e metabólicas (diabetes, hipertensão…).

Serão feitas consultas de planejamento, planos de tratamento e realização de procedimentos em
pacientes novos. E atendimento continuado aos pacientes já em tratamento.
Procedimentos: orientação ortomolecular, nutraceuticos, fotolaserterapia e seus ativos,
intradermoterapia e seus ativos, bioestimuladores, microagulhamento, peelings, toxina botulínica, fios
de pdo, autólogos (iprf,prp-plasma gel), bioestimuladores, preenchimentos
com ácido hialurônico.

Procedimento realizado na face com Ácido Hialurônico com objetivo de suavizar linhas de expressão,
rugas finas, remodelar e volumizar áreas que apresentam assimetrias e sinais de envelhecimento.
Indicação: para hidratação, volumização, harmonização de assimetrias faciais em diversas áreas como:
Malar, têmporas, nariz, lábios, mandíbula, mento, bigode chinês e linhas de marionete.

• Bioestimuladores

Procedimento realizado na face com objetivo de induzir a formação e reposição de colágeno. Suavizando
linhas de expressão, rugas finas, volumizando e remodelando áreas que apresentam flacidez e sinais de
envelhecimento. Os produtos utilizados são totalmente absorvíveis pelo organismo variando seu
estímulo e duração entre 1 a 2 anos. Indicação: Formação de colágeno em diversas áreas como: Malar,
têmporas, mandíbula, mento, pescoço, bigode chinês e linhas de marionete.

•

Fios de sustentação absorvíveis

Os fios de sustentação absorvíveis espiculados bidimensionais promovem o lifting facial, melhora das
rugas profundas, regeneração tecidual e elasticidade, ou seja, promovem o estímulo de colágeno. Podem
ser de PDO ou de PLLA, ambos com resultados satisfatórios.
Indicação: Podem ser utilizados para realizar o arqueamento de sobrancelha, lifting do terço médio e
inferior (malar, bigode chinês, Jow e definição de mandíbula). Os fios de tração possuem um efeito
imediato devido as suas garras, porém, ao longo do tempo, durante o processo de absorção, os fios
promovem o estímulo de fatores de crescimento teciduais, estimulando as células a produzirem o
colágeno, deixando a pele mais firme e com contornos faciais mais definidos.
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• Ozonioterapia
A ozonoterapia consiste num processo em que é administrado gás de ozônio no corpo para tratar alguns
problemas de saúde. Indicação: Full Face + IPRF, Full Face, Secagem vasinhos face, Acne, Papada, DTM
(Distúrbios de ATM), Pontos Gatilhos DTM, Imunidade (pós-covid-problemas pulmonares).
OBS: Controle e tratamento de hiperpigmentação(manchas). Antes de iniciar procedimentos em HOF,
para facilitar a permeação da pele.
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