GENEL İŞLEMLER
Deri ve mukoza smear`leri, direkt
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
Wood ışığı muayenesi
Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb)
Mantar aranması
Mantar kültürü yapılması, her biri
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
Paterji testi
Demodeks/sarkopt aranması
Trikogram
DERMATOSKOPİ
Dermatoskopi, lezyon başına
Bilgisayarlı dermatoskopi (tüm vücut ben haritasının çıkarılması)
AKNE TEDAVİSİ
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi
Dermaroller ile akne skar tedavisi
UV TEDAVİLERİ
Minimal eritem dozu tayini
Genel Fototerapi/Fotokemoterapi (UVA, UVB, PUVA, RePUVA, balneoterapi, darbant, vb), seansı
Lokal fototerapi/fotokemoterapi
Fotodinamik tedavi, seansı
Excimer lazer tedavisi, seansı
Mikrofototerapi, seansı
VERRUKA/MOLLUSKUM/KONDİLOM CERRAHİ TEDAVİLERİ
Kriyoterapi, tek lezyon
Kriyoterapi, (2‐5 lezyon)
Kriyoterapi, (6‐10 lezyon)
Kriyoterapi, (10 ’dan fazla lezyon)
Elektrokoterizasyon, tek lezyon
Elektrokoterizasyon (2‐5 lezyon)
Elektrokoterizasyon (6‐10 lezyon)
Elektrokoterizasyon (10’dan fazla lezyon)

Perianal multipl ve yaygın kondilomların lazerle tedavi
Molluskum kontagiozum ekstirpasyonu, 10 ve daha az lezyon
Molluskum kontagiozum ekstirpasyonu, 10’dan fazla lezyon
Triklorasetik asit, kantaridin, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar, seansı
ENJEKSİYON TEDAVİLERİ
İntralezyonel enjeksiyon, her bir lezyon
Dolgu maddesi enjeksiyonu, seansı, malzeme hariç
Varislerde pakelere sklerozan madde (köpük) enjeksiyonu (skleroterapi), tek bölge/damar, seansı, ilaç hariç
Varislerde sklerozan madde (köpük) enjeksiyonu (skleroterapi), birden fazla bölge/damar, seansı, ilaç hariç
Estetik amaçlı trombositten zengin plazma (TZP/PRP) uygulaması, bölgesel, seansı, ilaç hariç
Botulinum toksini ile kırışıklık tedavisi, yüze, seansı, ilaç hariç
Botulinum toksini ile kırışıklık tedavisi, boyuna, seansı, ilaç hariç
Botulinum toksini ile kırışıklık tedavisi, yüze+boyuna, seansı, ilaç hariç
Otolog yağ dokusu transfüzyonları
HİPERHİDROZ TEDAVİSİ
Botulinum toksini ile terleme tedavisi, koltuk altı/avuç içi/ayak tabanı, tek taraflı, ilaç hariç
Botulinum toksini ile terleme tedavisi, koltuk altı/avuç içi/ayak tabanı, iki taraflı, ilaç hariç
İyontoforez
Galvanoterapi
ALLERJİ TESTLERİ
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi, her biri
Otolog serum testi
Deri prick testi, her biri
Deri yama testi, madde başına
Foto‐deri yama testi, madde başına
CERRAHİ İŞLEMLER
Saç ekimi (tek anatomik bölge), seansı
Saç ekimi (iki anatomik bölge), seansı
Saç ekimi (tüm saçlı deri), seansı
Kaş ekimi , seansı
Kirpik ekimi, seansı
Benign lezyon küretajı, her bir lezyon
Punch biyopsi (alınması)

Oral bölge mukoza/dil biyopsisi
Yumuşak doku insizyonel biyopsisi, yüzeyel (deri/derialtı)
Yumuşak doku apse/kist/hematom drenajı, yüzeyel (deri/deri altı)
Yumuşak doku kist/benign tümör eksizyonu, yüzeyel (deri/deri altı), küçük (çapı 2 cm’den küçük)
Yumuşak doku kist/benign tümör eksizyonu, yüzeyel (deri/de ri altı), orta (çapı 2‐5 cm)
Yumuşak doku kist/benign tümör eksizyonu, yüzeyel (deri/deri altı), büyük (çapı 5’ cm’den büyük)
Benign deri lezyonu shave eksizyonu
Deri kesi/laserasyonu onarımı, küçük (5 cm’den küçük), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi
Deri kesi/laserasyonu onarımı, orta (5‐10 cm), yüzeyel veya derin, bir/birçok kesi
Tırnak çekilmesi, her biri
Tırnak çekilmesi+yatak revizyonu, her biri
Tırnak batmasının tel/bant ile tedavisi, her biri
Tırnak batmasında kimyasal matrisektomi, her bir tırnak
Tırnak matriks enjeksiyonu
Tırnak mekanik temizliği
PANSUMANLAR
Yara pansumanı, küçük (50 cm2’den küçük)
Yara pansumanı, büyük (50 cm2’den büyük)
Yara debridmanı ve pansumanı, küçük (50 cm2’den küçük)
Yara debridmanı ve pansumanı, orta (50‐100 cm2)
Yara debridmanı ve pansumanı, büyük (100 cm2’den büyük)
SOYMA/ABRAZYON TEDAVİLERİ
Kimyasal peeling, seansı, ilaç dahil
Dermabrazyon, 100 cm2’den küçük, bir alanda
Dermabrazyon, 100‐200 cm2 alanda, bir/birden çok alanda
Dermabrazyon, tüm yüze/200 cm2’den büyük, bir/birden çok alanda
Mikroiğne (roller) tedavisi, seansı, malzeme hariç
EPİLASYON TEDAVİLERİ
Elektrikli epilasyon (cm2 başına)
LAZER İLE EPİLASYON
Lazerle koltuk altı epilasyonu, tek/iki taraf, seansı
Lazerle kol epilasyonu, tek/iki taraf, seansı
Lazerle bacak (diz altı) epilasyonu, tek/iki taraf, seansı

Lazerle tüm bacak epilasyonu, tek/iki taraf, seansı
Lazerle genital bölge epilasyonu
Lazerle göğüs bölgesi epilasyonu
Lazerle sırt bölgesi epilasyonu
İğneli epilasyon
IPL İLE EPİLASYON
Koltuk altı, tek/iki taraflı, seansı
Kollar, tek/iki taraflı, seansı
Bacaklar (diz altı), seansı
Tüm bacaklar, seansı
Genital Bölge
Göğüs Bölgesi
Sırt Bölgesi
LAZER TEDAVİLERİ
Lazerle derinin benign tümöral lezyonlarının tedavisi, bir lezyon
Lazerle derinin benign tümöral lezyonlarının tedavisi, 2‐5 lezyon
Lazerle derinin benign tümöral lezyonlarının tedavisi, 6‐10 lezyon
Lazerle derinin benign tümöral lezyonlarının tedavisi, 10’dan fazla lezyon
Lazerle kapiller damarsal lezyonlar (telenjiektazi‐fasiyal eritem‐senil anjiyom‐spider anjiyom‐şarap lekesi), küçük (20 cm2’den küçük), seansı
Lazerle kapiller damarsal lezyonlar (telenjiektazi‐fasiyal eritem‐senil anjiyom‐spider anjiyom‐şarap lekesi), orta (20‐50 cm2), seansı
Lazerle kapiller damarsal lezyonlar (telenjiektazi‐fasiyal eritem‐senil anjiyom‐spider anjiyom‐şarap lekesi), büyük (50 cm2’den büyük), seansı
Lazerle derinin pigmentasyon bozuklukları tedavisi (melazma‐lentigo‐efelid‐nevus spilus‐Becker nevus‐postiflamatuar hiperpigmentasyon), küçük (20 cm2’den küçük), seansı
Lazerle derinin pigmentasyon bozuklukları tedavisi (melazma‐lentigo‐efelid‐nevus spilus‐Becker nevus‐postiflamatuar hiperpigmentasyon), orta (20‐50 cm2), seansı
Lazerle derinin pigmentasyon bozuklukları tedavisi (melazma‐lentigo‐efelid‐nevus spilus‐Becker nevus‐postiflamatuar hiperpigmentasyon), büyük (50 cm2’den büyük), seansı
Lazerle deri gençleştirme tedavisi (non ablatif), bir bölgede
Lazerle deri gençleştirme tedavisi (ablatif ), bir bölgede
Lazerle akne/akne skarı tedavisi (non ablatif), bir bölgede
Lazerle akne/akne skarı tedavisi (ablatif), bir bölgede
Lazerle dövme (tatuaj) silinmesi, bir bölgede
Lazerle dövme (tatuaj) silinmesi, birden fazla bölgede
Lazerle stria tedavisi, her bir bölge
Lazer lipoliz
IPL TEDAVİLERİ

IPL ile akne tedavisi
IPL ile pigmente lezyon tedavisi
IPL ile damarsal lezyon tedavisi
IPL ile deri gençleştirme
PLAZMA ENERJİSİ İLE GÖZ KAPAĞI KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ
PLATELETTEN ZENGİN PLAZMA TEDAVİSİ (PRP)
RADYOFREKANS TEDAVİLERİ (RF)
Cilt gençleştirme (iğneli)
Cilt gençleştirme (tripolar)
FOKUS ULTRASON TEDAVİLERİ (HİFU)
Yüz
Vücut
AMELİYAT İPİ İLE GENÇLEŞTİRME TEDAVİLERİ
Yüz
Vücut
MEZOTERAPİ UYGULAMALARI
Yüz
Vücut

