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W ostatniej dekadzie technologia epilacji laserowej upowszechniła się 
i stała się „złotym standardem” w usuwaniu niepożądanego owłosienia.
Pomimo, że pierwszy laser do epilacji został wprowadzony do
dermatologii estetycznej w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., w
dalszym ciągu trwają prace nad poprawą jego właściwości. Dotyczą one
głównie bezpieczeństwa, skuteczności i bolesności zabiegu.
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Diolaze XL 
– nowy wymiar epilacji
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Jed nym z pierw szych la se rów sto so wa -
nych w fo to e pi la cji był la ser ale ksan dry to wy
emi tu ją cy świa tło o dłu go ści fa li 755 nm.
Nie dłu go później po ja wił się la ser dio do wy
o dłu go ści fa li 810 nm oraz la ser ne o dy mo -
wo-ya go wy Nd:YAG o dłu go ści fa li 1064
nm; te trzy ty py la se rów nadal do mi nu ją na
ryn ku, przy czym ich pro du cen ta mi jest kil -
ka dzie siąt róż nych firm. Po szcze gól ne urzą -
dze nia róż nią się mię dzy so bą głów nie: mo -
cą pro mie nio wa nia, gę sto ścią ener gii, dłu go -
ścią im pul su, wiel ko ścią plam ki apli ka to ra
oraz ro dza jem chło dze nia skóry.

Nie za leż nie od pro du cen ta, me cha nizm
dzia ła nia epi la cji la se ro wej po le ga na po chła -
nia niu pro mie nio wa nia la se ro we go przez
me la ni nę bro daw ki wło sa. W efek cie do -
cho dzi do wzro stu tem pe ra tu ry i de gra da cji
ko mórek ma cie rzy wło sa od po wie dzial nych
za wzrost ło dy gi wło sa.  

Aby po wyż sze zja wi sko mo gło zo stać
wy ko rzy sta ne do usu wa nia zbęd ne go owło -
sie nia, mu szą być speł nio ne na stę pu ją ce wy -
ma ga nia:
• włos mu si być w fa zie ana ge nu (za wie rać

me la ni nę),
• pro mie nio wa nie la se ro we mu si do cie rać

na głę bo kość, na której znaj du je się bro -
daw ka wło sa (3-7 mm),

• ener gia pro mie nio wa nia la se ro we go po -
win na być jak naj mniej ab sor bo wa na
przez tkan ki są sia du ją ce z wło sem (na -
skórek, skórę i za war te w niej i na czy nia
krwio no śne).

Aby la ser do trwa łej epi la cji był sku tecz -
ny i bez piecz ny, ko niecz ne jest uwzglę dnie -

Ryc. 1. Po chła nia nie róż nych dłu go ści fa li 
la se ra w me la ni nie i he mo glo bi nie.
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nie wie lu za leż nych od sie bie pa ra me trów
tech nicz nych: dłu go ści fa li emi to wa ne go pro -
mie nio wa nia, ener gii im pul su, dłu go ści im -
pul su oraz czę sto tli wo ści. War to ści tych pa -
ra me trów są tak do bie ra ne, aby ilość cie pła
wy dzie lo ne go w bro daw ce wło sa by ła osta -
tecz nie więk sza od ilo ści cie pła po wsta ją ce go
w na skór ku. Tyl ko wte dy jest moż li wa sku -
tecz na, nie po wo du ją ca opa rzeń, epi la cja.

Po mi mo wie lo let nich do świad czeń i wy -
so kiej sku tecz no ści, tech no lo gia la se ro wej,
trwa łej re duk cji wło sów nie osią gnę ła je -
szcze ma ksi mum bez pie czeń stwa i sku tecz -
no ści. W dal szym cią gu za cho dzi po trze ba
szu ka nia opty mal nej me to dy usu wa nia wło -
sów, która pod grze wa mie szki wło so we do

tem pe ra tu ry wy star cza ją cej do usu nię cia
wło sów, z ogra ni cze niem do mi ni mum ilo ści
cie pła w na skór ku. 

W Pol sce do mi nu ją cy mi fo to ty pa mi
skóry są fo to ty py od I do III we dług ska li Fitz -
pa tric ka: o wło sach w ko lo rach od ja sne go
do ciem ne go, z prze wa gą ja snych. Z te go
wzglę du w na szym ob sza rze ge o gra ficz nym
naj bar dziej efek tyw ne i naj bez piecz niej sze są
la se ry ale ksan dry to we i dio do we.

La ser ale ksan dry to wy cha rak te ry zu je się
wy so kim po wi no wac twem do me la ni ny. Je -
go ab sorp cja jest wy ższa w po rów na niu
z pro mie nio wa niem la se ra dio do we go
o dłu go ści fa li 810 nm. Wy ższe po chła nia nie
ener gii świe tl nej przez me la ni nę prze kła da
się na lep szą efek tyw ność epi la cji ja snych
i cien kich wło sów. W związ ku z tym mniej
me la ni ny jest po trzeb ne do uzy ska nia od po -
wie dnio wy so kiej tem pe ra tu ry bro daw ki
wło sa. Dzię ki sto sun ko wo nie wiel kiej pe ne -
tra cji w głąb skóry, dłu gość fa li 755 nm jest
szcze gól nie sku tecz na w przy pad ku osa dzo -
nych po wierz chow nie wło sów w ob sza rach
ta kich jak szy ja i oko li ce oczu.

W po rów na niu z la se rem ale ksan dry to -
wym, la ser dio do wy o dłu go ści fa li 810 nm
cha rak te ry zu je się niż szą ab sorp cją w sto -
sun ku do me la ni ny. Wy ma ga on więk szej
ilo ści me la ni ny za war tej w ło dy dze wło sa,
ale za to po ma ga unik nąć uszko dzeń cie -
mniej szej skóry i po wsta wa nia zmian barw -
ni ko wych, które mo gą wy stą pić w przy pad -
ku la se ro wych o krót szej dłu go ści fa li. Po -
nad to się ga głę biej w skórę, do brze
spraw dza się na grub szych, cie mniej szych
wło sach i jest do brym wy bo rem dla lek ko
opa lo nej skóry.

Roz wój tech no lo gii pro duk cji la se ro wych
ma tryc dio do wych umoż li wił wy pro du ko wa -
nie la se rów emi tu ją cych rów no cze śnie
(przez je den apli ka tor) świa tło o dwóch lub
trzech róż nych dłu go ściach fa li. Bio rąc pod
uwa gę opi sa ne po wy żej wła sno ści la se rów,
izra el ska fir ma In va six w 2017 r. wpro wa dzi -

Ryc. 2. Ab sorp cja świa tła la se ra we wło sach
o róż nej za war to ści me la ni ny.

Ryc. 3. Pe ne tra cja róż nych dłu go ści fa li la se ra
w skórze.

694/755 nm 810 nm 1064 nm



ła na ry nek la ser  Dio la ze XL o mie sza nej dłu -
go ści fa li 755 + 810 nm. Jest to obe cnie je -
dy ny la ser na świe cie o mie sza nej dłu go ści fa -
li, które go sku tecz ność dzia ła nia zo sta ła po -
twier dzo na ame ry kań skim cer ty fi ka tem FDA.

Od ro ku uży wam la se ru  Dio la ze XL 755
+ 810 nm w swo im ga bi ne cie. Wy ko na ne
do tych czas za bie gi po twier dza ją je go wy so -
ką sku tecz ność na róż nych ob sza rach cia ła.
Za rów no w przy pad ku ja snych, jak i cie -
mniej szych wło sów przy fo to ty pach skóry I-
III, uzy ski wa ne są efek ty sa ty sfak cjo nu ją ce dla
pa cjen tów. Za bieg nie jest bo le sny, po nie -
waż 3-eta po we chło dze nie skóry za pew nia
pa cjen towi wy so ki kom fort 

Pod su mo wa nie

Po łą cze nie dwóch dłu go ści fa li w jed nym
im pul sie Dio la ze XL, po zwa la zmie nić spo -
sób od dzia ły wa nia  świa tła na skórę i uzy skać
efek ty na cien kich i ja snych wło sach przy za -
cho wa niu moż li wo ści epi la cji skóry z utrwa -
lo ną opa le ni zną. Za sto so wa nie apli ka to ra
755+810 nm dla ja snych wło sów i opa lo nej
skóry jest bar dziej bez piecz ne i sku tecz ne
po nie waż: 
• świa tło o dłu go ści 755  nm jest czę sto

zbyt agre syw ne dla opa lo nej skóry, która
za wie ra wię cej me la ni ny. Rów no cze sna
emi sja oby dwu dłu go ści zmniej sza ry zy -
ko po pa rze nia; 

• świa tło o dłu go ści 810  nm do cie ra głę -
biej niż 755  nm. Rów no cze sna emi sja
oby dwu dłu go ści za pew nia grza nie mie -
szków wło so wych pły cej i głę biej po ło -
żo nych. 

Łą cząc ab sorp cję i po zio my pe ne tra cji
o dwóch róż nych dłu go ściach fa li, wraz
z kom for te mi ni ski mi ko szta mi utrzy ma nia,
la ser  Dio la ze XL  sta no wi do bre i no wo cze -
sne roz wią za nie dla za bie gów epi la cji.
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Ryc. 4. Apli ka tor la se ra dio do we go z chło dze -
niem kon tak to wym skóry.

Ryc. 5. Inmode Diolaze XL 755/810.

Chłodzenie po naświetleniu

Chłodzenie równolegle 
z impulsem lasera 

Chłodzenie wstępne


