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O tym, że światło nie jest obojętne dla naszego zdrowia i w istotny
sposób wpływa na kondycję ludzkiego organizmu nie trzeba nikogo
przekonywać. Lecznicze właściwości światła są znane od wieków, 
a postęp cywilizacyjny i rozwój technologii medycznych dostarczają
coraz to nowszych narzędzi i metod terapii, wykorzystujących światło.
Światłolecznictwo używane jest więc w wielu gałęziach medycyny,
zyskując uznanie ekspertów. Diody ledowe triWingsTM, które są
jednymi z najnowocześniejszych na rynku, wpisują się w tę tendencję,
zajmując coraz więcej miejsca w klinikach medycyny estetycznej.

Pięć ko lo rów świa tła LED w jed nym
urzą dze niu – to głów ny po wód sze ro kiej ga -
my za sto so wań lamp le do wych tri WingsTM.
Świa tło fio le to we, nie bie skie, żół te, czer wo -
ne oraz fa la bli skiej pod czer wie ni emi to wa ne
w try bie pul sa cyj nym lub cią głym da ją tym
urzą dze niom wie le moż li wo ści te ra peu tycz -
nych. Do dat ko wo fakt, że lam pa LED emi tu -
je świa tło ater micz ne, czy li nie na grze wa ją ce
tka nek, po wo du je, że po za mno go ścią
wska zań te ra peu tycz nych ma my do czy nie -
nia z urzą dze niem, które go dzia ła nie jest
przy jem nym i kom for to wym do zna niem dla
pa cjen ta. Sło wem: sku tecz ność, wie lość za -

sto so wań, a do te go bez pie czeń stwo i przy -
jem ność dla pa cjen ta. 

LED do bry na… du żo

Każ dy z ko lo rów świa tła lam py tri WingsTM

po sia da in ną dłu gość fa li, a co za tym idzie, sty -
mu lu je in ne pro ce sy za cho dzą ce w skórze pa -
cjen ta. Do dat ko wo kom bi na cje po szcze gól -
nych ko lo rów da ją moż li wość bu do wa nia zło -
żo nych pro gra mów te ra peu tycz nych i otwie -
ra ją no we moż li wo ści, po zwa la jąc le czyć je -
szcze więk szą licz bę scho rzeń.

Światłoterapia LED 
w medycynie estetycznej 
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Przede wszy st kim lam py LED znaj du ją
za sto so wa nie w le cze niu blizn, roz stę pów,
eli mi no wa niu pro ce sów sta rze nia skóry,
wspo ma ganiu go je nia po in wa zyj nych za bie -
gach la se ro wych, zmniej sza niu obrzę ków,
zmniej sza niu i prze ciw dzia ła niu cel lu li to wi. Są
jed nak rów nież na rzę dziem sto so wa nym
w wal ce z prze bar wie nia mi, bie lac twem,
a tak że w te ra pii sty mu lu ją cej wzrost wło sów.

Lam pa LED spraw dza się nie tyl ko ja ko
na rzę dzie te ra peu tycz ne w sa mo dziel nych
za bie gach, ale (ze wzglę du na wy so ką sku -
tecz ność) tak że w pro ce sach re ge ne ra cji
skóry. Czę sto wy ko rzy sty wa na jest ja ko te ra -
pia wspie ra ją ca w zło żo nych pro ce du rach

me dycz nych – w tym ja ko ku ra cja sty mu lu ją -
ca odbu do wę skóry po za bie gach li po suk cji
i li po tran sfe ru.

Jed nak świa tła LED ma ją za sto so wa nie
nie tyl ko w me dy cy nie este tycz nej i der ma -
to lo gii. Nie moż na za po mi nać, że dzia ła nie
prze ciw za pal ne, an ty bak te ryj ne i prze ciw -
bólo we świa tła LED po wo du je, że ten ro -
dzaj za bie gów w me dy cy nie spraw dza się
we wspar ciu pro ce sów go je nia ran, w tym
ran po o pe ra cyj nych. Z te go po wo du się ga -
ją po nie go le ka rze wie lu spe cjal no ści. Fa le
świe tl ne emi to wa ne przez dio dy LED wy -
ko rzy sty wa ne są w chi rur gii opa rzeń, na -
czy nio wej, gi ne ko lo gii, me dy cy nie spo rto -
wej, orto pe dii i re ha bi li ta cji, a na wet
w onko lo gii, gdzie czę sto na pra wia ją spu -
sto sze nia w tkan kach, po zo sta łe po agre -
syw nej ra dio te ra pii.

LED, czy li czym, w co…

Na le ży pa mię tać, że mi mo ist nie nia na
ryn ku wie lu urzą dzeń imi tu ją cych dzia ła nie
podob ne do lamp LED, tyl ko urzą dze nia
o ogrom nej mo cy, od po wie dnim ką cie pa -
da nia świa tła i wy po sa żo ne w pro fe sjo nal ne
emi te ry do mie sza nia ko lo rów da ją praw dzi -
we, mie rzal ne i po twier dzo ne kli nicz nie
efek ty lecz ni cze.

Ater micz ne świa tło tra fia do ko mórek
skóry, gdzie sty mu lu je bło ny ko mór ko we
i mi to chon dria, po bu dza jąc je do in ten syw -
ne go pro ce su re ge ne ra cji i prze bu do wy
tka nek po przez do star cza nie du żych za so -
bów ener gii. Zwięk szo na syn te za ko la ge nu
i po pra wa ukrwie nia po wo du ją wy ższą
prze pu szczal ność oraz na mna ża nie no -
wych na czyń, a w efek cie za gę szcze nie
skóry i eli mi na cję wol nych ro dni ków. Wi -
docz ne dla pa cjen ta i po żą da ne przez nie -
go re zul ta ty w po sta ci odmło dze nia, uję dr -
nie nia, ujed no li ce nia ko lo ry tu skóry czyRyc. 1. Lampa LED triWingsTM.
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usu nię cia blizn, trą dzi ku etc. są za leż ne od
ro dza ju wy ko rzy sta ne go świa tła lub je go
kom bi na cji.

W tym miej scu, dla uzy ska nia opty mal -
nych re zul ta tów za bie gu i do pa so wa nia pa -
ra me trów te ra pii do scho rze nia, nie zwy kle
waż ne jest okre śle nie, który ro dzaj świa tła
od po wia da za ja kie efek ty te ra peu tycz ne. 

Świa tło fio le to we o dłu go ści fa li 415 nm
dzia ła na wszy st kie war stwy na skór ka, po -
wo du jąc zwięk sza nie uwal nia na me la ni ny
i ak ty wa cję me la no cy tów. Wpły wa dzię ki te -
mu na pig men ta cję i spraw dza się w za bie -
gach, ma ją cych na ce lu po pra wę ko lo ry tu
skóry, zwal cza nie plam pig men ta cyj nych czy
le cze nie bie lac twa. Nie bez zna cze nia jest
też dzia ła nie an ty bak te ryj ne fio le to wej wiąz ki
świa tła, która jest tak że je dy nym ak tyw nym
świa tłem w le cze niu trą dzi ku, po nie waż
zwal cza bak te rię Pro pio ni bac te rium ac nes.

Podob nie an ty bak te ryj ne dzia ła nie ma świa -
tło nie bie skie o dłu go ści fa li 470 nm, które
rów nież ope ru je w na skór ku. Jed nak nie co
dłuż sza fa la świa tła po wo du je przede wszy st -
kim zwięk sze nie lecz ni czych, prze ciw za pal -
nych wła ści wo ści. Dla te go też świa tło nie bie -
skie jest naj czę ściej sto so wa ne do zwal cza nia
i re duk cji zmian za pal nych u pa cjen tów z trą -
dzi kiem po spo li tym i trą dzi kiem różo wa tym.

590 nm to dłu gość świa tła żół te go, która
po zwa la na do tar cie w głęb sze struk tu ry,
przez na skórek aż do skóry wła ści wej. Żół ta,
sil na wiąz ka świa tła zde cy do wa nie zwięk sza
syn te zę ko la ge nu, ela sty ny i fi bro nek ty ny.
W me dy cy nie este tycz nej żół te świa tło sto -
so wa ne jest, w związ ku ze swo i mi re ge ne ra -
cyj ny mi moż li wo ścia mi, przede wszy st kim
do zmniej sza nia zmar szczek wo kół oczu
oraz po zo sta łych, pierw szych oznak sta rze -
nia, a tak że do usu wa nia prze bar wień
i zmniej sza nia ru mie nia. 

W na skór ku i skórze wła ści wej dzia ła ją
tak że bar wy czer wo na oraz po ma rań czo wa

(bę dą ca sy ner gicz nym ko lo rem, zło żo nym
ze świa tła żół te go i czer wo ne go). Ten
pierw szy po bu dza fi bro bla sty do in ten syw nej
pra cy, co sty mu lu je pro duk cję ko la ge nu, ela -
sty ny, gli ko pro te i ny i gli ko za mi ny, a tym sa -
mym zmniej sza i ła go dzi podraż nie nia po za -
bie go we (w tym za czer wie nie nia i sta ny za -
pal ne). Dru gi jest syn te zą dzia ła nia obu za -
kre sów – świa tła żół te go i czer wo ne go.

Emi to wa na przez lam py LED wiąz ka
świa tła bli skiej pod czer wie ni, o dłu go ści 850
nm, rów nież ope ru je w skórze wła ści wej
i wszy st kich war stwach na skór ka, dzia ła jąc
głów nie w ob sza rze po bu dze nia ko mór ko -
wej prze mia ny ma te rii, przez co na czy nia
krwio no śne ule ga ją roz sze rze niu, po bu dzo -
ne zo sta je krą że nie i wy mia na sub stan cji
odżyw czych oraz eli mi na cja to ksyn.

LED, czy li wróg roz stę pów…

Je den z naj lep szych efek tów dzia ła nia
lamp tri WingsTM to eli mi na cja roz stę pów,
w tym roz stę pów bia łych, czy li tych, które
nie są już roz stę pa mi no wy mi. 

Roz stę py po wsta ją na sku tek prze rwa -
nia włókien ko la ge no wych i ela stycz nych,
pod trzy mu ją cych pra wi dło we na prę że nie
skóry. Na stę pu je to na sku tek gwał tow ne go
i sil ne go jej roz cią gnię cia, na przy kład pod -
czas cią ży, in ten syw ne go wzro stu w wie ku
mło dzień czym, w wy ni ku gwał tow ne go ty -
cia lub chu dnię cia. Roz stę py wraz z wie -
kiem zmie nia ją ko lor od ciem no fio le to we -
go, przez różo wy, aż po bia ło-per ło wy. Te
ostat nie są naj tru dniej sze do usu nię cia, po -
nie waż za cho wu ją struk tu rę zbli żo ną do
sta rej bli zny.

Tech ni ka na kłu wa nia roz stę pu i je go na -
świe tle nia po wo du je, że ob szar bia łe go roz -
stę pu zo sta je po bu dzo ny, nie ja ko przy -
wróco ny do pro ce sów me ta bo licz nych. Bia -
ła smu ga za ni ka na sku tek re pig men ta cji, zaś
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mi kro cyr ku la cja krwi w ko mór kach i zwięk -
sze nie w nich ilo ści tle nu po wo du ją, że
skóra sta je się uję dr nio na, a cel lu lit stop nio -
wo za ni ka. 

Za sto so wa nie lamp LED ma bar dzo ma -
ło ogra ni czeń i prze ciw ska zań. Nie po win ny
być pod da ne za bie gom fo to mo du la cji oso by,
u których stwier dzo no cho ro by no wo two -
ro we skóry w obrę bie ob sza ru na świe tla ne -
go, cier pią ce na pa dacz kę, epi le psję, po rfi rię,
uczu lo ne na świa tło oraz ko bie ty cię żar ne. 

LED, czy li kom fort pa cjen ta…

Spe cy fi ka lamp LED po le ga na za sto so -
wa niu świa tła ater micz ne go, czy li ta kie go,
które nie prze grze wa tka nek. W związ ku
z tym pa cjent każ do ra zo wo pod czas za bie gu
(nie za leż nie od je go cha rak te ru) czu je się
kom for to wo, nie od czu wa jąc efek tów oko ło -
za bie go wych, spe cy ficz nych dla in nych te ra pii
świa tło lecz ni czych. A za tem nie czu je podraż -
nie nia, pie cze nia i nie przy jem ne go kłu cia. 

Nie wol no za po mi nać, że nie za leż nie od
te go czy lam py LED sto su je my do le cze nia
blizn, roz stę pów, odmła dza nia i uję dr nia nia

skóry czy też do sty mu la cji wzro stu wło sów
lub in nych za bie gów – każ do ra zo wo jest to
za bieg wy ma ga ją cy kon sul ta cji le kar skiej. Le -
karz wy ko nu ją cy za bieg i do pa so wu ją cy pa -
ra me try tri WingsTM do ro dza ju te ra pii opty -
mal nej dla in dy wi du al ne go pa cjen ta jest pod -
sta wo wym gwa ran tem sku tecz no ści pro wa -
dzo ne go le cze nia.

Kli ni ka Mi rac ki ofe ru je swo im pa cjen tom
no wo cze sne urzą dze nia z za kre su me dy cy ny
este tycz nej, w tym lam pę opar tą o tech no lo -
gię LED. Wy bra li śmy naj sku tecz niej sze urzą -
dze nie na ryn ku – lam pę tri WingsTM. Jest to
efek tyw ne na rzę dzie w rę kach do świad czo -
nych le ka rzy, a dzię ki roż nym pro gra mom
na świe tlań spraw dza się  w wie lu te ra piach.
Świa tło LED le czy i in ten sy fi ku je efek ty za bie -
gów me dycz nych, dla te go lam pa LED jest
do brym roz wią za niem dla tych pa cjen tów,
którzy nie mo gą po zwo lić so bie na dłu go -
trwa łą re kon wa le scen cję.

Dr Krzy sztof Mi rac ki – le karz me dy cy ny
este tycz nej, eks pert la se ro te ra pii. Współ za -
ło ży ciel i le karz w Kli ni ce Mi rac ki

www.klinikamiracki.pl
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