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medycyna estetyczna

Laser Nd:YAG jest wyjątkowo skutecznym narzędziem eliminującym
naczyniowe choroby skóry, ale pomaga też w innych problemach
dermatologicznych. Trądzik różowaty, teleangiektazje, pajączki i inne
naczyniowe choroby skóry są wciąż problemem dla milionów
pacjentów. W leczeniu tych patologii doskonale sprawdza się laser
Excel V o długości 532 nm/1064 nm

Cha rak te ry sty ka la se ra Nd:YAG

Isto tą od dzia ły wa nia każ de go la se ra jest ab -
sorp cja pro mie nio wa nia przez okre ślo ne chro -
mo fo ry oraz uwol nie nie za war tej w tym pro -
mie nio wa niu ener gii. Na le ży jed nak pa mię tać,
że tkan ki nie są jed no li te i w róż ny spo sób ab -
sor bu ją pro mie nio wa nie w róż nych frag men -
tach. Wy bór dłu go ści fa li świa tła jest uwa run ko -
wa ny stop niem pochła nia nia świa tła przez
chro mo for do ce lo wy.

Naj waż niej szą kwe stią w la se ro te ra pii jest
do bra nie dłu go ści fa li i cza su im pul su w ta ki spo -
sób, by uzy skać ma ksy mal ny efekt w miej scu,
na które chce my dzia łać, i przy mi ni mal nej in ge -
ren cji w tkan kach ota cza ją cych. Z po wyż szej
za sa dy se lek tyw nej fo to ter mo li zy wy ni ka, że:
1. Fo to ny mu szą do trzeć do wy bra nej tkan ki

z mi ni mal nym stra ta mi.

2. Wy bór dłu go ści fa li la se ra ma za pew nić
ma ksy mal ne po chła nia nie fo to nów w wy -
bra nej tkan ce i pod grza nie jej do wy wo ła -
nia de struk cji.

3. Uszko dze nia ter micz ne ota cza ją cych tka nek
na le ży ogra ni czyć do mi ni mum.

Dzię ki la se ro wi Nd:YAG moż na swo bo -
dnie do bie rać dłu gość fa li w za leż no ści od ro -
dza ju scho rze nia, po nie waż urzą dze nie emi tu je
fa le o dłu go ści 532 i 1064 nm. La ser Nd:YAG
za wie ra kry ształ gra na tu itro wo-gli no we go
z do mie szką ne o dymu. Jest za si la ny lam pą bły -
sko wą i emi tu je pro mie nio wa nie o dłu go ści fa li
1064 nm. 

Za sto so wa nie dwóch róż nych dłu go ści
pro mie nio wa nia la se ro we go umoż li wia le cze-
nie róż nych scho rzeń: od  za my ka nia drob nych
na czy nek, po po sze rzo ne ży ły na no gach do
śre dni cy na wet 4 mm. Le karz ma moż li wość
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do sto so wa nia pa ra me trów za bie go wych do in -
dy wi du al nych cech pa cjen ta.

La ser do sko na le spraw dza się w usu wa niu
zmian na czy nio wych i zmian barw ni kowych, ta -
kich jak prze bar wie nia lub zmia ny o cha rak te rze
len ti go. Ba da nia wska zu ją, że 80% zmian żyl -
nych (na czy nia ki, mal for ma cje na czy nio we, na -
czy nia żyl ne, te le an giek ta zje) wchła nia ją się
w 50% już po jed nym za bie gu la se rem
Nd:YAG.

La se ry Nd:YAG o dłu gim im pul sie zo sta ły
opra co wa ne w ce lu le cze nia te le an giek ta zji
o ukła dzie pa jącz ko wa tym i więk szej śre dni cy
na czyń, jak rów nież odży wia ją cych żył sia tecz -
ko wa tych. Kom bi na cja dłuż sze go cza su trwa nia
im pul su oraz więk szej dłu go ści fa li za pew nia
uzy ska nie opty mal nych pa ra me trów usta wie nia
la se ra nie zbęd nych do le cze nia roz sze rzo nych
na czyń koń czyn dol nych o więk szej śre dni cy,
zlo ka li zo wa nych na umiar ko wa nej głę bo ko ści.  

Pro mie nio wa nie o dłu go ści 1064 nm jest
sła bo ab sor bo wa ne przez chro mo fo ry
w skórze i pe ne tru je do tka nek głę bo ko po ło -
żo nych. 

W ce lu le cze nia roz sze rzo nych na czyń
krwio no śnych (te le an giek ta zji) w obrę bie skóry
twa rzy oraz koń czyn dol nych sto so wa ne są la -
se ry emi tu ją ce pro mie nio wa nie o dłu go ści 532
nm. Osta tecz na fa la świe tl na wiąz ki la se ro wej
uzy ski wa na jest w wy ni ku prze pu szcze nia świa tła
la se ra Nd:YAG o dłu go ści fa li 1064 nm po przez
kry ształ KTP, podwa ja jąc czę sto tli wość emi sji
oraz zmniej sza jąc o po ło wę dłu gość fa li do 532
nm. He mo glo bi na cha rak te ry zu je się do sko na łą
ab sorp cją przy tej dłu go ści fa li, jed nak pe ne tra cja
świa tła w głąb tkan ki jest mniej sza, niż ma to
miej sce przy dłu go ści fa li wy no szą cej 585 mn.

Wska za nia

La se rem sku tecz nie le czy się: te le an giek ta -
zje twa rzy, ży ły koń czyn dol nych, bli zny, na czy -
nia ki pła skie (różo we, czer wo ne, pur pu ro we),
na czy nia ki (ha em nan gio ma), trą dzik różo wa ty,
roz pro szo ne za czer wie nie nie i prze bar wie nia.

Prze ciw wska za nia

Odra dza się za bieg pa cjen tom sto su ją cym
le ki zwięk sza ją ce wraż li wość skóry na świa tło:
nie których an ty bio ty ków, np. te tra cy kli ny, do -
ksy cy kli ny, po chod nych wi ta mi ny A, nie których
le ków kar dio lo gicz nych, ste ry dów, pre pa ra tów
na ba zie dziu raw ca i na giet ka. Za le ca się od sta -
wie nie tych le ków 7 dni przed za bie giem, a po -
wrót do ku ra cji 2-4 ty go dni po nim.

Te ra pia nie jest rów nież za le ca na pod czas
sto so wa nia: ko sme ty ków i le ków złu szcza ją -
cych (za le ca się od sta wie nie 7 dni przed za bie -
giem, a po wrót do ku ra cji 2-4 ty go dni po nim);
her ba tek wy szczu pla ją cych (za le ca się od sta -
wie nie 7 dni przed za bie giem, a po wrót do ku -

Ryc. 1. Excel V    – laser naczyniowy KTP 532 nm
i Nd:YAG 1064 nm.
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ra cji 2-4 ty go dni po nim), kre mów za wie ra ją-
cych re ti nol, izo tre ti no i nę, kwa sy owo co we,
wi ta mi nę C (na le ży prze rwać miej sco wo ich
sto so wa nie na 4 ty go dnie przed za bie giem),
my dła, spi ry tu su, to ni ków na ba zie al ko ho lu
(za le ca się prze rwa nie sto so wa nia ich miej sco -
wo na dzień przed za bie giem), le ków ob ni ża ją -
cych krze pli wość krwi (środ ki na ba zie kwa su
sa li cy lo we go, le ki prze ciw za krze po we, np. po -
chod ne ku ma ry ny, he pa ry ny).

Oso by, które mia ły kie dyś bli znow ce, mo -
gą być bar dziej po dat ne na po wsta wa nie blizn
po ja kim kol wiek zra nie niu skóry, włą cza jąc w to
za bie gi la se ro we.

Dzia ła nia nie po żą da ne

Te ra pia, mi mo że wy jąt ko wo przy ja zna dla
pa cjen tów, mo że w bar dzo nie licz nych wy pad -
kach skoń czyć się dys kom for tem lub kom pli ka -
cja mi. Dzię ki sy ste mom chłodzą cym skórę nie -
po żą da ne ob ja wy po za bie gu są rzad ko ścią. 

Pra wie wszy scy pa cjen ci od czu wa ją jed nak
ból pod czas za bie gu. Po ma ga sto so wa nie
miej sco we go le ku o dzia ła niu znie czu la ją cym
lub urzą dzeń chło dzą cych skórę. Bezpo śre dnio
po za bie gu lub dnia na stęp ne go mo że na stą pić
ru mień i obrzęk, które zazwy czaj ustę pu ją po
kil ku dniach.

Hi po pig men ta cja lub hi per pig men ta cja mo -
że wy stą pić po za bie gu, ale za zwy czaj co fa się
po kil ku mie sią cach.

Efek tem ubocz nym zabiegu usuwającego
zmiany naczyniowe przy użyciu długości fali
1064 nm jest cza so we usu nię cie wło sów.

Po za bie gu mo że na stą pić za czer wie nie nie
le czo ne go ob sza ru, które mo że utrzy mywać
się do 14 dni. Na ło że nie cien kiej war stwy kre -
mu na wil ża ją ce go i ła go dzą ce go po mo że zwal -
czyć dys kom fort.

Po ja wie nie się bą bli, stru pów i blizn jest
efek tem uszko dze nia skóry lub na skór ka wy -
wo ła ne go przez na kła da nie się ko lej nych im pul -
sów pro mie nio wa nia la se ro we go.

Zalecenia pozabiegowe

Pa cjent przez mie siąc po wi nien re stryk cyj nie
sto so wać nie zbęd ną ochro nę prze ciwsło necz ną
(filtr UV o współ czyn ni ku ochro ny SPF 50+).
Przez ty dzień po wi nien unikać spo ży wa nia al ko -
ho lu, go rą cych ką pie li, wy sił ku fi zycz ne go, go rą -
cych i pi kantnych po sił ków, prze grze wa nia cia ła
(np. sau na) oraz wy chło dze nia cia ła.
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