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 Розацеята е с не напълно изяснена етиология и патогенеза .
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Етиологични фактори :                                                        Патогенетични фактори :

- Генетични фактори.                                                                 - Нарушен съдов отговор.

- Хормонално въздействие .                                                      - Дермална дегенерация.

  - Влияние на климата.                                                               - Участие на микроорганизми.

  - Въздействие от химични агенти.  
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Кожно кръвоснабдяване :
    Под хиподермата се образува дълбок съдов сплит - plexus arteriosus subcutaneous .Под дермата се 
образува plexus arteriosus cutaneum. Под папиларния слой -plexus arteriosus subpapillaris. 

Клинични белези:

• Първи стадий  – краткотрайни зачервявания на носа, челото, бузите и брадата -flush реакции. 
Дълготрайно дилатираните  капиляри води до телеангиектазии.  

• Втори стадий – върху променената кожа в областта на бузите и носа могат да се забележат надигнати 
червено-розови лезии - папули или пустули.

• Трети стадий – наблюдава се хиперплазия на мастните жлези и разрастване на съединителната тъкан, 
което води до деформация на отделните участъци на лицето. 



Четири основни типа

• Rosacea erythemo-telangiectatica -  ( горен ляв ъгъл).

• Rosacea papulo-pustulosa -  (  горен десен ъгъл).

• Rosacea hyperplastica -  ( долен ляв ъгъл).

• Rosacea ocularis - възпаление на клепачите –блефарит. Засягане на роговицата – кератит, 

   (долен десен ъгъл). 

http://www.medinfo.bg

http://www.medinfo.bg/


Терапевтични модели                                                                       
                                                                           Дерматологична

Метронидазол гел или крем;                                                                       Азелаиновата киселина гел, 
Ивермектин крем;                                                                                         Тетрациклин или Еритромицин;
Laser или лечение IPL 
Хирургия за преструктуриране на носа .
                                                                           
                                                                           Козметологична

Дафиново дърво                                                                                             Розмарин
Лайка                                                                                                               Черна Боровинка
Див кестен                                                                                                       Витамин Р
Витамин В                                                                                                      Витамин С₃
Спирулина                                                                                                       Алфахидрокси киселини
                                                                                                                                                           
                                                             Апаратура използвана при розацея 

Ултразвук 
Терапия с LED светлина
Кислородотерапия



Представяне на клиничен случай

Жена  на 53г. идва в салона, за да получи информация относно 
оплакванията си и как може да подобри вида на кожата си.

                                                                                                                           
          Данни от анамнезата

Оплаква се от парене и зачервяване на лицето от много опъната кожа 
„като в менгеме“. Иска да изчезне чувството на пламване и да 
подобри вид на кожата си. “Да стане по-мека.“ Има направени 
консултации с дерматолог ,кардиолог и ендокринолог. Приема хапчета 
за високо кръвно, и магнезий. Има операции на щитовидната жлеза и 
премахнат жлъчен мехур. Има слухов апарат. Не използва фотозащита.

                                                                                                                           
         Обективни данни

Касае се за кожа с телеангиектазии в областта на бузи,нос, брадичка, 
чело. Има единични хиперпигментни макули. Наблюдават се дълбоки 
бръчки в назолабиалната област, около очите и челото. 

Няма изменения на кожните придатъци и по лигавиците и 
полулигавиците.

               

    Физикалното изследване установява:

Тип кожа по Bauman  - DPSW 

Фототип по Fitzpatrick – II фототип

Степен на фотостареене по Glogau  -III степен  



Козметична програма

В козметичната програма са включени процедури с прилагане на серуми и маски с активни съставки:

Серуми с витамини - В  ,Р , С; и боровинка.₃
Маски с –боровинка, лайка, спирулина, див кестен, витамини-Е,С, масло от авокадо,  маслиново масло, 
какао.

Приложени са и козметични процедури с химически агент –алфахидрокси киселина/бадемов пилинг 
30%.

В програмата са използвани и апаратурни методи с ултразвук, и LED светлина.  

За домашна грижа 

 За почистване на грим –тоалетно мляко с лайка или розмарин, розова вода. Тоник с чаено дърво, алое 
вера , лавандула. Хидратиращ крем – с лайка , див кестен витамини В, С, Е, слъцезащита.

Като по-интензивна грижа в домашни условия -маски с някои от активните съставки ,рецепта за 
изготвяне на домашна маска с извара. 

Самомасаж  по схемата на Сьобие. Програма от 4 упражнения за мимическата мускулатура на лицето. 
Продължителността на самомасажа и гимнастиката е общо 15 до 20 минути.

Спазване на препоръчителен хранителен режим.



Цели на козметичната програма

• Подобряване на вида на кожата - релеф,тургур,еластичност, телеангиектазии;

• Подпомагане на кръвотока на кожата в областта на лицето;

• Стимулиране на лицевата мускулатура;

• Информиране на клиента за правилна домашна грижа и поддържане на кожата ;



Козметични процедури

Преди започване на козметичната програма Втора процедура Шеста процедура



Козметични процедури След последната процедура

КРАЙ
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