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VVEEIICCOOLLAAZZIIOONNEE  TTRRAANNSSDDEERRMMIICCAA  MMEEDDIIAANNTTEE  DDEERRMMOOEELLEETTTTRROOPPOORRAAZZIIOONNEE  DDII

UUNN  CCOOMMPPOOSSTTOO  AA  BBAASSEE  DDII  AACCIIDDOO  JJAALLUURROONNIICCOO  EE  AAMMMMIINNOOAACCIIDDII..

CC..  DDee  IIuulliioo,,  MM..  MMaarriioottttii,,  AA..  MMaassssiirroonnee,,

NN..  TTaammbbuurrlliinn,,  MM..  TTrriiuullzzii

TTeerraappiiaa  iinniieettttiivvaa  ee  mmeettooddiicchhee  ssoossttiittuuttiivvee

AAccccaannttoo  aallllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  tteerraappiiaa  ddii  ttiippoo  iinniieettttiivvoo  ssii  ssttaannnnoo  ffaacceennddoo  ssttrraaddaa  mmeettooddiicchhee  ssoossttiittuuttiivvee

cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  vveeiiccoollaazziioonnee  ttrraannssddeerrmmiiccaa  ddii  ffaarrmmaaccii  ee  ssoossttaannzzee  aattttiivvee  sseennzzaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aagghhii..

BBiioorriivviittaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  vviissoo  ee  ddeell  ddeeccoolllleettèè

••  LLaa  BBiioorriivviittaalliizzzzaazziioonnee  èè  uunnoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  mmaaggggiioorrmmeennttee  rriicchhiieessttii  iinn  mmeeddiicciinnaa  eesstteettiiccaa..

••  AAllccuunnii  ssooggggeettttii    mmaall  ssooppppoorrttaannoo  llaa  tteerraappiiaa  iinniieettttiivvaa..

••  LLaa  BBiioorriivviittaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  vvoollttoo  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  mmeettooddiicchhee  ssoossttiittuuttiivvee    vviieennee  vviissttaa  ccoonn  ggrraannddee  iinntteerreessssee..

BBiioorriivviittaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  vvoollttoo  ccoonn  aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo  ee  aammmmiinnooaacciiddii  mmeeddiiaannttee

DDeerrmmooeelleettttrrooppoorraazziioonnee®®

IIll  nnoossttrroo  pprroottooccoolllloo  èè  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo  uuttiilliizzzzaannddoo  aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo  vveeiiccoollaattoo  ppeerr  vviiaa  ttrraannssddeerrmmiiccaa

sseennzzaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aagghhii..

AAcciiddoo  jjaalluurroonniiccoo

EE’’  uunn  gglluuccoossaammmmiinnoogglliiccaannoo::

••  FFoorrtteemmeennttee  iiggrroossccooppiiccoo..

••  RReessppoonnssaabbiillee  iiddrraattaazziioonnee  ee  ttuurrggoorree  ccuuttaanneeoo..

••  FFoonnddaammeennttaallee  ppeerr  ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ffiibbrree  ccoollllaaggeennee  eedd  eellaassttiicchhee..

••  FFoonnddaammeennttaallee  ppeerr  ggllii  ssccaammbbii  mmeettaabboolliiccii  ee  ppeerr  pprroocceessssii  ddii  rriippaarraazziioonnee  ee  rriimmooddeellllaammeennttoo..

FFoorrmmuullaazziioonnee  aarrrriicccchhiittaa  ccoonn  aammmmiinnooaacciiddii

FFiiaallaa::

                    --  SSooddyyuumm  HHyyaalluurroonnaattee

                      --  wwaatteerr  ffoorr  iinnjjeeccttiioonn

••  FFllaaccoonnee  lliiooffiilliizzzzaattoo::

                    --  GGllyycciinnee
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                    --  LL--PPrroolliinnee

                    --  LL--LLyyssiinnee  MMoonnoohhyyddrroocclloorriiddee

                      --  LLeeuucciinnee

LLaa  DDeerrmmooeelleettttrrooppoorraazziioonnee®®

LLaa  mmeettooddiiccaa  ppeerr  vveeiiccoollaazziioonnee  ttrraannssddeerrmmiiccaa  ddii  ffaarrmmaaccii

LLaa  DDeerrmmooeelleettttrrooppoorraazziioonnee®®  èè  uunnaa  mmeettooddiiccaa  ppeerr  vveeiiccoollaazziioonnee  ttrraannssddeerrmmiiccaa  ddii  ffaarrmmaaccii  cchhee  pprreevveeddee::

        11..  UUnnaa  pprreevveennttiivvaa  mmiiccrrooddeerrmmooaabbrraassiioonnee  aa  ccrriissttaallllii  ddii  ccoorriinnddoonnee  aalllloo  ssccooppoo  ddii  aabbbbaassssaarree  ll’’iimmppeeddeennzzaa  ddeell  ttrraattttoo

ccuuttaanneeoo  ddii  iinntteerreessssee  ee  ffaacciilliittaarree  iill  ppaassssaaggggiioo  ttrraannssddeerrmmiiccoo..

        22..  LLaa  ssuucccceessssiivvaa  vveeiiccoollaazziioonnee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  pprreesscceellttaa  mmeeddiiaannttee  uunnaa  iioonnttooffoorreessii  ppuullssaattaa  ccoonn  oonnddee  eelleettttrriicchhee  ssiimmiillii

aallll’’eelleettttrrooppoorraazziioonnee  mmaa  ddii  iinntteennssiittàà  ppiiùù  bbaassssaa  ee  ccoonnttrroollllaattaa..

AAnnaalliissii  ssppeerriimmeennttaallee  ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeell  ppaassssaaggggiioo  ttrraannssddeerrmmiiccoo  ddii  aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo  mmeeddiiaannttee

DDeerrmmooeelleettttrrooppoorraazziioonnee®®

UUnniivveerrssiittàà  DDeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFiirreennzzee

DDiipp..  AAnnaattoommiiaa,,  IIssttoollooggiiaa,,  MMeeddiicciinnaa  LLeeggaallee

PPrrooff..  ssssaa  SS..  PPaacciinnii,,  PPrrooff..  MM..  RRuuggggeerroo

Sezione di cute di ratto trattata con acido jaluronico e fluoresceina veicolato mediante
Dermoelettroporazione
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PPrroottooccoolllloo  uuttiilliizzzzaattoo

1100  ppaazziieennttii  ddii  eettàà  ccoommpprreessaa  ttrraa  ii  3300  ee  ii  5599  aannnnii..

••  44  sseedduuttee  aa  ccaaddeennzzaa  sseettttiimmaannaallee..

••  11  sseedduuttaa::  mmiiccrrooddeerrmmooaabbrraassiioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ddaa  ttrraattttaarree  ++  vveeiiccoollaazziioonnee  ddii  33  mmll  ddii  aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo  aarrrriicccchhiittoo

ccoonn  aammmmiinnooaacciiddii..

SScchheemmaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee

Valutazioni effettuate anche con l’ausilio di un’apparecchiatura per il check up della pelle

Ottimo = +++++            Buono = ++++            Discreto = +++            Sufficiente = ++            Scarso = +

++++++++++++++++++++++++++++++Pz. 10

++++++++++++++++++++++++Pz.9

++++++++++++++++++++++++++++++++Pz. 8

++++++++++++++++++++++Pz. 7

++++++++++++++++++++++++++Pz. 6

++++++++++++++++++Pz. 5

++++++++++++++++++++++++++++Pz. 4

+++++++++++++++++++++++Pz. 3

+++++++++++++++++++++++++++Pz. 2

+++++++++++++++++Pz. 1

PostPrePostPrePostPrePostPre

CompattezzaTonicitàElasticitàIdratazione
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PPrree                                PPoosstt
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RRiissuullttaattii

IInn  bbaassee  aa  ccrriitteerrii  ddii  vviissiibbiilliittàà  aabbbbiiaammoo  nnoottaattoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  uunnaa  ccuuttee  ppiiùù  lluummiinnoossaa  ee  ppiiùù  ccoommppaattttaa  iinn  ttuuttttii  ii  ccaassii

ttrraattttaattii..

LLee  ppaazziieennttii  hhaannnnoo  mmaanniiffeessttaattoo  ssooddddiissffaazziioonnee  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  ddii  rriissuullttaattii  ssiiaa  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llaa  ppiiaacceevvoolleezzzzaa  ddeellllaa

sseedduuttaa,,  ggrraazziiee  aanncchhee  aadd  uunn  rriillaassssaannttee  mmaassssaaggggiioo  vviibbrraattoorriioo  ddaattoo  ddaall  mmaanniippoolloo  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppuullssii..

CCoonncclluussiioonnii

LL’’aazziioonnee  ccoommbbiinnaattaa  ddeellllaa  mmiiccrrooddeerrmmooaabbrraassiioonnee  ssoommmmaattaa  aallll’’aazziioonnee  rriivviittaalliizzzzaannttee  ddeellll’’aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo  vveeiiccoollaattoo

mmeeddiiaannttee  ddeerrmmooeelleettttrrooppoorraazziioonnee  sseennzzaa  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aagghhii  hhaa  pprrooddoottttoo  rriissuullttaattii  ppiiùù  iinntteerreessssaannttii  rriissppeettttoo  aallll’’uussoo  ddeellllaa

sstteessssaa  ssoossttaannzzaa  ccoonn  tteeccnniiccaa  iinniieettttiivvaa..

11..  IIll  ppeeeelliinngg  eeffffeettttuuaattoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  mmiiccrrooddeerrmmooaabbrraassiioonnee  oollttrree  aa  ffaavvoorriirree  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellll’’aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo,,

mmiigglliioorraa  llaa    lluummiinnoossiittàà  ee  llaa  ccoommppaatttteezzzzaa  ddeellllaa  ppeellllee..

22..  IIll  ppuunnttaallee  ppeerr  llaa  vveeiiccoollaazziioonnee  ddeellll’’aacciiddoo  jjaalluurroonniiccoo  ccoonnsseennttee  uunnaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  uunniiffoorrmmee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  aattttiivvaa..

LLaa  mmeettooddiiccaa  èè  rriissuullttaattaa  ppiiaacceevvoollee  ppeerr  iill  ppaazziieennttee,,  ddii  ffaacciillee  aapppplliiccaazziioonnee  ee  pprriivvaa  ddii  sseeqquueellee  qquuaallii  eemmaattoommii,,

aarrrroossssaammeennttii,,  iirrrriittaazziioonnii  ee  ddoolloorraabbiilliittàà  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee..


