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aparatura i technika

Pa cjent po wi nien być po in for mo -
wa ny, że skóra po zabiegu będzie
goiła się kilka dni oraz bę dzie moc no
za czer wie nio na, obrzęk nię ta, tkli wa,
po ja wi się mniej lub bar dziej na si lo ne
mi kro kr wa wie nie, a na stęp nie złu -
szcza nie. Mo gą wy stą pić ob ja wy
ogól ne, tj.: dre szcze, podwyż szo na
tem pe ra tu ra (podob nie jak po po pa -
rze niu sło necz nym). Le cze nie jest
wy łącz nie ob ja wo we (le ki prze ciw -
bólo we, prze ciw za pal ne).

La ser frak cyj ny CO2 słu ży do trwa -
łej i cał ko wi tej re ge ne ra cji skóry oraz

in ten syw nej sty mu la cji syn te zy ko la ge -
nu, wy gła dza i re du ku je drob ne zmar -
szcz ki, przy wra ca ję dr ność skóry, za -
my ka po ry, po pra wia od cień i te kstu rę
skóry, a w tym każ dy ro dzaj bli zny (od
po trą dzi ko wej do ke lo i du z roz stę pa -
mi włącz nie). Po pra wia również opa -
da ją cy owal twa rzy i wie le in nych.

Świa tło la se ra wpły wa nie tyl ko na
struk tu rę skóry, ale jed no cze śnie usu -
wa na czyn ka, pie gi i prze bar wie nia.
Skóra sta je się de li kat niej sza, wy ra źnie
odmło dzo na. Efek ty są wi docz ne już
po wy go je niu skóry (4-7 dni), ale na
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Praktyczne aspekty
zastosowania lasera CO2
w medycynie estetycznej

La ser frak cyj ny CO2 to nie zwy kłe urzą dze nie, lu bia ne za rów no przez
pa cjen tów, jak i le ka rzy z uwa gi na mało inwazyjny charakter zabiegu
i spek ta ku lar ny efekt. La ser frak cyj ny mo że my uży wać na ca łe cia ło.
Isto tą w tym za bie gu jest to, że la ser nie uszka dza ca łej skóry, ale ją
dziur ku je. Skóra wo kół pozostaje nie na ru szo na. Im więk sza moc
i czas trwa nia im pul su wiązki laserowej tym więk sza in wa zja, więk szy
stan za pal ny, dłuż sze go je nie, więk sza moż li wość po wi kłań i lep szy
efekt.  Dla te go pa ra me try usta wia le karz w za leż no ści od ty pu skóry,
wie ku i pro ble mu, z ja kim zgło sił się pa cjent, aby unik nąć po wi kłań.
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osta tecz ny re zul tat na le ży po cze kać
ok. 2-3 mie się cy. Za bieg moż na wy ko -
ny wać po je dyn czo, jak i w se riach, 
o czym de cy du je le karz. Zależy to
przede wszy st kim od pro blemu, z ja kim
zgło sił się pa cjent. W przy pad ku skóry
bez pro ble mów czę sto wy star czy je den
za bieg w ro ku, a je śli wi docz ne są już
ob ja wy sta rze nia: wiot kość, licz ne
zmar szcz ki, fo to sta rze nie, to na le ży wy -
ko nać przy naj mniej dwa za bie gi w ro ku.
Je śli pro ble mem są bli zny po trą dzi ko -
we, po o pa rze nio we lub roz stę py, to
wy ko nu je  się kil ka za bie gów w se rii co
mie siąc, a na stęp nie za le cana jest prze -
rwa ok. 3 mie się cy i w za leż no ści od
efek tów moż na wzno wić za bie gi.

Prze ciw wska za niem jest cią ża
i okres kar mie nia, cięż kie cho ro by
ogól no u stro jo we, upo rczy wa opry -
szcz ka, łu szczy ca, a tak że pa cjen ci
z tzw. nie re al ny mi ocze ki wa nia mi,
których jest co raz wię cej. Za bieg na -
le ży do śre dnio bo le snych, naj czę ściej
wy ko nu je się go w znie czu le niu na
krem (1 go dzi na w oklu zji).

Bar dzo do brym po łą cze niem jest
la ser frak cyj ny plus oso cze bo ga to płyt -
ko we. Na tych miast po wy ko na niu za -
bie gu la se rem, po da je się przy po mo -

cy igły oso cze bo ga to płyt ko we. Je śli
pa cjent jest zmę czo ny za bie giem, wy -
star czy we trzeć oso cze w skórę –
przy no si to na tych mia sto wą ulgę, przy -
spie sza go je nie i in ten sy fi ku je efek ty.

Po wi kła nia zda rza ją się, jak to
w me dy cy nie, ale są sto sun ko wo nie -
gro źne i ła two się je le czy. Do naj czę st-
szych na le żą prze bar wie nia lub odbar -
wie nia, in fek cja opry szcz ki (u pa cjen -
tów u których w wy wia dzie wy stę pu je
opry szcz ka po win no się włą czyć przed
za bie giem do u st ne le cze nie prze ciw -
wi ru so we). Je śli sto su je się od po wie -
dnie le cze nie po za bie go we i pa cjent
się do nie go za sto su je, to po wi kła nia
prak tycz nie nie wy stę pu ją.

Każ dy pa cjent w na szym ga bi ne cie
po za sto so wa niu la se ra CO2 otrzy mu -
je nie zbęd ne pro duk ty do pie lę gna cji
skóry dla pra wi dło we go po stę po wa nia
po za bie go we go.

Dzię ki ta kim tech no lo giom jak la -
se ry frak cyj ne moż na obe cnie le czyć
pa cjen tów, którzy je szcze kil ka lat
wcze śniej nie mo gli ocze ki wać
znacz nej po pra wy swo je go wy glą du
(bli zny po wy pad ko we, po opa rze -
niach, po tra dzi ko we), a to dla le ka rzy
naj więk sza sa ty sfak cja.
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