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Zastosowanie lasera
erbowo-szklanego
w zabiegach z zakresu
medycyny estetycznej
Wiązkę laserową precyzyjnie określają takie parametry jak monochromatyczność, intensywność, koherencja i kolimacja, które mają
istotne znaczenie dla efektów wywołanych w tkankach. Zaś o zastosowaniu lasera decyduje przede wszystkim długość fali emitowanej
wiązki oraz jej moc lub energia impulsów. W zależności od długości
fali wiązka laserowa jest selektywnie pochłaniana (lub nie) przez podstawowe chromofory skóry, do których należą woda, hemoglobina
i melanina. Wybór rodzaju lasera należy do lekarza specjalisty.

Aparat Mosaic HP zawiera laser erbowo-

oprócz lasera erbowo-szklanego, pracują także

-szklany emitujący impulsy promieniowania

lasery CO2 (10600 nm) oraz Er:YAG (2940 nm).

o długość fali 1550 nm i bardzo precyzyjny ska-

Niemniej jednak laser erbowo-szkalny jest zna-

ner sterowany komputerem. Jest to laser

cząco różny zarówno od lasera CO2, jak

o działaniu nieablacyjnym, fraksyjny. Laser

i Er:YAG. Energia lasera Mosaic HP nie jest po-

Mosaic HP stosowany jest w szerokim zakresie

chłaniana w znaczącym stopniu przez wodę, dla-

zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz

tego nie powoduje on odparowania naskórka

kosmetologii.

i skóry właściwej – należy do grupy laserów nie-

Co odróżnia laser Mosaic HP od innych

i Er:YAG. Jego wiązka penetruje głębokie war-

laserów fraksyjnych?

stwy skóry właściwej (300-2000 mm), tworząc

ablacyjnych w przeciwieństwie do laserów CO2

kontrolowane „kolumny” termicznych uszkodzeń
Lasery fraksyjne (zarówno ablacyjne, jak

skóry o średnicy 100-500 mikrometrów. Tem-

i nieablacyjne) znajdują szerokie zastosowanie

peratura w obrębie stref kontrolowanego ter-

w medycynie estetycznej. Metodą fraksyjną,

micznego uszkodzenia skóry wynosi 55-56OC.
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Głębokość oraz średnica powstałych „ko-

Większa dawka energii zastosowanej w zabiegu

lumn” termicznych uszkodzeń skóry zależy od

wiąże się z dłuższym czasem rekonwalescencji,

energii oraz czasu trwania impulsu laserowego.

co także jest brane pod uwagę w doborze pa-

Dwie metody aplikacji impulsu (dynamiczna

rametrów w celu optymalizacji czasu gojenia

i statyczna) zapewniają doskonałe efekty tera-

i dostosowania go do możliwości czasowych

peutyczne. Na zabiegi tym typem lasera decy-

pacjenta. Wysokie dawki umożliwiają uzyskanie

dują się pacjenci czynni zawodowo, dla których

szybszych efektów terapii, co warunkuje liczba

ogromne znaczenie ma szybkość gojenia skóry

zabiegów w serii oraz czas między zabiegami.

i krótki czas rekonwalescencji.
Skóra po zabiegu jest chroniona naturalDziałanie lasera

nym opatrunkiem z komórek naskórka, które
przy tym laserze nie ulegają zniszczeniu. Dlate-

Wysoka temperatura uzyskiwana w obrę-

go już 24 godziny po zabiegu możemy mówić

bie skóry właściwej powoduje obkurczanie

o „zagojeniu” się skóry. Jednak pacjent do peł-

białkowych wiązań krzyżowych włókien kola-

nej aktywności może wrócić dopiero po 2-3

genu oraz termiczną stymulację fibroblastów do

dniach. Wówczas na dobrze nawilżoną skórę

produkcji nowych włókien. Po wygojeniu skóra

można nakładać makijaż. Ponieważ zabieg pro-

jest bardziej elastyczna i jędrna. Efekt ten nara-

wadzony jest metodą nieablacyjną, to każdy ro-

sta w czasie poprzez postępujący proces

dzaj cery kwalifikuje się do zabiegu. Przy odpo-

nowotworzenia struktur włóknistych w skórze.

wiednim doborze parametrów i stosowaniu się
po zabiegu do zaleceń lekarza ryzyko wystąpie-

Drugi etap procedury zabiegowej, tzw. pe-

nia efektów ubocznych jest minimalne.

eling dynamiczny, powoduje rozluźnianie wiązań
międzykomórkowych naskórka, który ulega kon-

Zalety zastosowania nieablacyjnej

trolowanemu złuszczaniu bez procesu odparo-

punktowej fototermolizy skóry

wania. Skóra pokrywa się świeżą, zdrową warstwą naskórka, nadającą jej blasku i świeżości.
W przypadku blizn i rozstępów działanie

Podczas jednego zabiegu dochodzi do
uszkodzenia 5-20% powierzchni zabiegowej

lasera można podzielić na powierzchowne od-

skóry, co skraca czas gojenia i minimalizuje ry-

działywanie na naskórek oraz na głęboką, ter-

zyko powikłań. Powierzchniowa warstwa skóry

miczną przebudowę tkanki łącznej. Niszczone

– nieuszkodzony w zabiegu naskórek – pozo-

są stare włókna pozbawione uporządkowanej

staje naturalnym, najlepszym opatrunkiem dla

struktury oraz prawidłowego układu wiązań

gojącej się skóry właściwej.

krzyżowych. Rozluźnianie i tworzenie prawidłowych struktur w konsekwencji doprowadza

Problemy kwalifikujące pacjenta do za-

do przebudowy blizny, która staje się bardziej

biegów laserem Mosaic HP

elastyczna, spłycona i mniej widoczna.
System Mosaic HP wymusza regenerację
Indywidualny dobór parametrów

i przebudowę tkanki łącznej. Działa na poziomie naskórka i skóry właściwej. Wpływa na ko-

Podstawą doboru dawki (gęstości zaapliko-

lorystykę i właściwości biomechaniczne skóry.

wanej energii) jest prawidłowa diagnoza skóry:

Spłyca blizny o różnej etiologii: potrądzikowe,

ocena problemu, zdolności regeneracyjne oraz

pourazowe i oparzeniowe. Stosowany jest tak-

wrażliwość skóry na bodźce zewnętrzne.

że w celu poprawy struktury keloidów oraz
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blizn hipertroficznych. Zmniejsza następstwa

konywać silnych peelingów mechanicznych

fotostarzenia skóry – hiperkeratozę, przebar-

i chemicznych, a także trzeba chronić skórę

wienia, zmarszczki. Odświeża skórę, nadając jej

przed słońcem. Wszystkie czynniki dyskwalifikujące pacjenta z zabiegu omawiane są na kon-

młody i zdrowy wygląd.

sultacji poprzedzającej zabieg.
Szczególnie dobre efekty obserwuje się
w terapii blizn i rozstępów o lokalizacji innej niż

Laser Mosaic HP to bezpieczny nieablacyj-

twarz. Skóra twarzy charakteryzuje się dosko-

ny system dla każdego obszaru ciała. Doskona-

nałymi właściwościami gojącymi, przebiegający-

le sprawdza się w terapii rozstępów oraz skóry

mi sprawniej niż na pozostałych obszarach cia-

pozbawionej jędrności. Do zabiegów kwalifiku-

ła. Posiada największą liczbę z mieszków wło-

ją się świeże oraz stare rozstępy, choć w przy-

sowych warunkujących szybkie i prawidłowe

padku tych pierwszych osiąga się lepsze efekty

gojenie. Żaden obszar ciała ludzkiego nie rege-

terapeutyczne.

neruje się tak szybko jak skóra twarzy, dlatego

Parametry zabiegowe dobierane są indywi-

tak ważne jest umiejętne dobieranie zabiegów

dualnie, na podstawie stanu wyjściowego

do zdolności regeneracyjnych skóry. Często

skóry, zdolności regeneracyjnych obszaru

zabiegi ablacyjne nie są wskazane na pewnych

zabiegowego oraz długości czasu rekonwale-

obszarach ciała, ponieważ istnieje zagrożenie

scencji, na jaki może sobie pozwolić pacjent.

długim gojeniem się skóry, obarczone ryzykiem

Zabiegi wykonuje się w seriach, liczba zabie-

powikłań.

gów oraz czas między nimi są ustalane indywidualnie.

Przeciwwskazania do zabiegu
Podsumowanie
Zabiegów nie wykonuje się w przypadku
skłonności do powstawania keloidów, u kobiet

Zabiegi z użyciem lasera erbowo-szklane-

w ciąży oraz u osób z aktywną chorobą nowo-

go są uważane za jedne z bezpieczniejszych za-

tworową. Do czasowych przeciwwskazań

biegów stosowanych na obszarze całego ciała,

należą aktywne infekcje bakteryjne, grzybicze

wiążą się z niskim ryzykiem powikłań oraz wy-

i wirusowe skóry, przyjmowanie leków immu-

soką skutecznością w walce ze starzeniem, bli-

nosupresyjnych, retinoidów lub substancji foto-

znami, rozstępami oraz innymi problemami

uczulających. Przed zabiegiem nie należy wy-

skóry natury estetycznej.
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