
Analiza kože z aparaturnimi tehnikami 
postaja za pravilno diagnostiko stanja 
kože in uporabo sodobnih, vedno bolj 
učinkovitih izdelkov (ki pa imajo lahko 
tudi močnejše stranske učinke) vedno 
pomembnejša. Najnovejša pridobitev – 
ultrazvočni analizator dermisa DermaLab®, 
SkinLab Combo omogoča ugotavljanje 

stanja dermisa, od debeline do strukturnih 
sprememb, povezanih s starostjo, vplivi UV 
žarkov, nekaterimi kožnimi spremembami, 
kot so akne, brazgotine, hiperpigment-
acije ipd. 

Z napravo posnamemo sliko na podlagi 
akustičnega odziva struktur v koži, ki se ust-

vari, ko sprožimo akustični pulz. To je vidno 
v intenzivnosti barv, kjer so bolj svetle barve 
odraz bolj čvrstih struktur, kot je na primer 
kolagen, temnejše barve pa predstavljajo 
homogene strukture, kot so glikozamino-
glikani, kri in maščoba v podkožju. Dobro 
so vidne razlike med papilarnim (zgornjim) 
in retikularnim (spodnjim) dermisom ter 

Doslej uporabljanim metoDam za analizo kože, s katerimi smo na oDDelku 
za kozmetiko Visoke šole za storitVe (Vist) lahko merili Vlažnost epiDermisa, 
elastičnost, transepiDermalno izgubo VoDe (teWl), ph, reDečino, barVo ipD. 
ter izVajali fotoanalizo gub, por, hiperpigmentacij ipD, smo preD kratkim 
DoDali DVe noVi tehniki: ultrazVočni analizator Dermisa in Digitalni mikros-
kop. to nam omogoča, Da štuDentke meD Visokošolskim štuDijem kozmetike 1. 
(boDoče Diplomirane kozmetičarke) in 2. stopnje (boDoče magistrice kozmetike) 
s pomočjo poglobljene analize kože izberejo primerne izDelke za nego kože in 
V sklaDu s tem izVeDejo nego, spremljajo Dejanske učinke ter bolje razumejo 
DeloVanje izDelkoV in postopkoV ter lažje poVezujejo teorijo in prakso. Vse 
te tehnike pa uporabljamo tuDi V raziskoValne namene.
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Diplomirana kozmetičarka Tina Pogačnik pri izvajan-
ju analize dermisa z ultrazvočnim analizatorjem, ki je 
najnovejša pridobitev Oddelka za kozmetiko Visoke šole 
za storitve (VIST). Naprava je pomembna pridobitev za 
študijske namene na dodiplomskem in podiplomskem 
študiju kozmetike na VIST ter za raziskovalne namene, 
saj omogoča dober vpogled v stanje dermisa, kar je 
pomembno za načrtovanje kozmetične nege, izbiro 
izdelkov ter spremljanje učinkov.

UZ-ANALIZATOR

NAJNOVEJŠA PRIDOBITEV 
ZA ANALIZO KOŽE NA VIST
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med normalnim in poškodovanim der-
misom, zlasti kolagenom. Tako lahko hitro 
ločimo osebe, ki so se ščitile pred soncem 
velik del svojega življenja in tistimi, ki se 
niso. Zelo dobro se vidijo razlike v zgradbi 
kože pri otrocih, adolescentih in starost-
nikih. Z napravo je tako mogoče dobro 
spremljati učinke kozmetičnih izdelkov in 
postopkov, ki vplivajo na spremembe v 
dermisu, npr. učinke tehnik in izdelkov za 
stimulacijo tvorbe oz. obnavljanja kolage-
na. Ultrazvočni analizator dermisa upora-
bljamo tudi v raziskovalne namene pri raz-
voju kozmetičnih izdelkov in ugotavljanju 
dejanskih učinkov obstoječih izdelkov. 

Druga pomembna nova pridobitev je digi-
talni mikroskop DermaScope (Dino-Lite), 
ki z do 200-kratno povečavo omogoča 
odličen vpogled v stanje površine kože.

Novi pridobitvi odlično dopolnjujeta dose-
danje tehnike za analizo kože na VIST. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da je za dose-
ganje verodostojnih rezultatov potrebno 
dobro poznavanje teorije merjenja, mer-
skih napak, zgradbe in delovanja kože, 
vplivov na rezultate ipd. zato je delo s temi 
napravami dokaj zahtevno. Vse te tehnike 
spoznavajo in uporabljajo študentke VIST 
tako med dodiplomskim študijem kozme-
tike, pri pripravi diplomskih del, kot tudi na 
magistrskem študiju kozmetike, ki smo ga 
kot edini v celinski Evropi prvič začeli izva-
jati letos jeseni.

Z ultrazvočnim analizatorjem posnamemo sliko na pod-
lagi akustičnega odziva struktur v koži, ki se ustvari, ko 
sprožimo akustični pulz. To je vidno v intenzivnosti barv, 
kjer so bolj svetle barve odraz bolj čvrstih struktur, kot 
je na primer kolagen, temnejše barve pa predstavljajo 
homogene strukture, kot so glikozaminoglikani, kri in 
maščoba v podkožju.

Iz slik, posnetih z ultrazvočnim 
analizatorjem, so dobro razvidne 
razlike v debelini kože in strukturne 
razlike, ki so posledica fotostaranja: 
dermis na levi sliki je enakomerno 
strukturiran, v papilarni plasti niso 
opazne večje poškodbe, strukturni 
proteini, ko je kolagen, so pred-
vsem v retikularni plasti dobro 
izraženi; na desni sliki so opazne 
večje poškodbe papilarne plasti 
(večji temni predeli predstavljajo 
poškodbe strukturnih komponent), 
več  je poškodovanega kolagena.
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