
W ostatnich latach coraz więcej doniesień potwierdza korzyści
związane z wykorzystaniem laserów w kompleksowym leczeniu 
i terapii wielu schorzeń oraz defektów skórnych. Z tego względu, lasery
są narzędziem coraz częściej i chętniej wykorzystywanym, również 
w medycynie estetycznej. Możliwości laserów medycznych są ogromne
i znajdują zastosowanie w bardzo wielu wskazaniach tj. modelowanie
sylwetki (redukcja tkanki tłuszczowej), likwidacja blizn, rozstępów,
przebarwień i tatuaży, z powodzeniem wykorzystywane są także 
w kompleksowych terapiach odmła dza ją cych.

dr n. med. Piotr Zawodny
Założyciel Kliniki Zawodny w Szczecinie

Laser pikosekundowy 
Cutera Enlighten III Triplex
– doświadczenia własne

La se ro te ra pia jest do sko na łą al ter na -
ty wą dla me tod chi rur gicz nych, za bie -
gów in wa zyj nych oraz in nych kon wen -
cjo nal nych te ra pii z za kre su me dy cy ny
este tycz nej. Za pew nia uzy ska  nie tych
sa mych efek tów w znacz nie krót szym
cza sie, z za cho wa niem skróco ne go
okre su re kon wa le scen cji i obarczo na
jest mniej szym ry zy kiem po wi kłań po za -
bie go wych – w tym mniej szych ob cią -
żeń bólo wych. La ser jest urzą dze niem
emi tu ją cym pro mie nio wa nie elek tro ma -
gne tycz ne w za kre sie róż nych dłu go ści

świa tła. W te ra pii la se rem wy ko rzy stu je
się efek ty wza jem ne go od dzia ły wa nia
pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go
z ma te rią, czy li tzw. ośrod kiem ak tyw -
nym, którym mo że być ciecz, cia ło sta łe
(tkan ki) lub gaz[1]. 

Podzia łu la se rów sto so wa nych
w me dy cy nie este tycz nej, do ko nu je się
w za leż no ści od mo cy wyjścio wej wiąz -
ki pro mie nio wa nia, dłu go ści fa li (nm)
oraz cza su sto so wa nych im pul sów.
Efekt bio logicz ny za cho dzą cy w tkan kach
pod wpły wem pro mie nio wa nia la se ro -
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we go za le ży od wza jem nej ko re la cji wy -
żej wy mie nio nych skła do wych, a skut ki
są wy ni kiem od dzia ły wa nia sa me go pro -
mienio wa nia, a nie je go efek tem cie pl -
nym[2,3].

Jed nym z naj no wo cze śniej szych la -
se rów wy ko rzy sty wa nych do usu wa nia
prze bar wień, ta tu a ży i ma ki ja żu per ma -
nent ne go, zy sku ją cych co raz więk szą
po pu lar ność – przede wszy st kim ze
wzglę du na efek ty dzia ła nia – na le ży la -
ser pi ko se kun do wy. Wy ko rzy stu je on
tech no lo gię ultra krót kich im pul sów
o mo cy więk szej niż w do tych czas sto -
so wa nych urzą dze niach. Tak do bra ne
pa ra me try za bie go we, da ją efekt roz bi -
ja nia pig men tu barw ni ka na bar dzo
drob ne czą stecz ki, dzię ki cze mu barw -
nik ten jest znacz nie szyb ciej me ta bo li -
zo wa ny i eli mi no wa ny z orga ni zmu. Za -
do wa la ją ce efek ty za bie go we wystę pu ją
po kil ku se sjach la se ro wych, są cał ko wi -
cie bez piecz nie i prze pro wa dza ne są
przy za cho wa niu opty mal ne go kom for -
tu za bie gu.

La ser pi ko se kun do wy – 
Cu te ra En li gh ten III Tri plex

La ser En li gh ten™ ame ry kań skiej fir -
my Cu te ra jest plat for mą la se ro wą,
którą wy róż nia sze ro ki zakres za sto so -
wa nia. Urzą dze nie dzia ła na kil ku pła -
szczy znach: usu wa po wierzch nio we
i głę bo kie zmia ny barw ni ko we, usu wa
trud ne zmia ny ty pu me la sma/ostu da, re -
du ku je bli zny i zmniej sza wido czność
roz stę pów. Te ra pia la se rem pi ko se kun -
do wym, da je moż li wość usu nię cia ta tu -
a ży we wszy st kich ko lo rach, ta tu a ży po -
u ra zo wych, a tak że ma ki ja żu per ma -
nent ne go. La ser ten wy ko rzysty wa ny
jest tak że w re du ko wa niu efek tów fo to -
sta rze nia skóry, głę bo ko ją re wi ta li zu je
i sty mu lu je jej prze bu do wę. Tech no lo -
gia Cu te ra En li gh ten III Tri plex, da je moż -
li wość pra cy na trzech dłu gościach fal:
532 nm, 670 nm oraz 1064 nm. Ultra -
krót kie, pi ko se kun do we im pul sy oraz
trzy dłu go ści fa li w jed nym urzą dze niu,
po zwa la ją na uzy ska nie za do wa la ją cych
re zul ta tów te ra peu tycz nych.

La se ro we usu wa nie ta tu a żu

Ta tu aż jest efek tem na kłu wa nia skóry
wła ści wej za po mo cą igły, która jed no -
cze śnie wpro wa dza w nią barw nik.
W efek cie mi kro u ra zów po wsta ją ra ny,
które orga nizm sta ra się na pra wić, uru -
cha mia jąc na tych miast sy stem odbu do -
wy skóry. Część barw ni ka jest usu wa na
po przez układ lim fa tycz ny, pozo sta ła
część po zo sta je w skórze wła ści wej ja ko
nie u su wal na. W wy ni ku na tu ral ne go
pro ce su wymia ny ko mórek skóry,
barw nik po zo sta je w tym sa mym miej -
scu, nie pod le ga jąc już dal szym pro -
cesom me ta bo li zo wa nia. 

La se ro we usu wa nie ta tu a ży opar te
jest na se rii kil ku za bie gów, pod czas

Ryc.1. Laser pikosekundowy Cutera Enlighten
III Triplex.



których ta tu aż ule ga stopnio we mu roz -
ja śnie niu. Ener gia im pul su la se ro we go
po wo du je roz bi cie czą stek barw ni ka na
co raz mniej sze ele men ty, które na stęp -
nie mo gą być me ta bo li zo wa ne i wy da -
lo ne przez orga nizm – w wy niku na tu -
ral nych pro ce sów fi zjo lo gicz nych.
W do tych cza so wych te ra piach usu wa -
nia ta tu a żu istot ny był je go ko lor i zwią -
za na z po szcze gól nym barw ni kiem
zmien na (w róż nych za kre sach) ab sorp -
cja świa tła la se ra.

En li gh ten wy ko rzy stu je pi ko se kun -
do we im pul sy la se ra o du żej mo cy,
które szyb ko i sku tecz nie rozbi ja ją czą -
stecz ki barw ni ka w ta tu a żu. Apli ka cja
ener gii w tak krót kim cza sie wy wo łu je
zja wi sko fo to me cha nicz ne: po wsta je fa -
la ude rze nio wa me cha nicz nie roz bi ja ją -
ca czą stecz ki barw ni ka. Za stoso wa nie
trzech dłu go ści fa li la se ra po zwa la na
od dzia ły wa nie na wszy st kie bar wy ta tu -
a żu.

Licz ne pu bli ka cje na u ko we po twier -
dza ją, że la se ry pi ko se kun do we sku -
tecz niej, bez piecz niej i bardziej kom for -
to wo usu wa ją ta tu a że oraz wy ma ga ją
mniej szej licz by za bie gów niż do tych -
czas sto sowa ne la se ry na no se kun do we.

Wśród przy kła do wych za bie gów
z wy ko rzy sta niem la se ra pi ko se kun do -
we go wy mie nić moż na Pi co Ge ne sis by
En li gh ten™. Po zwa la on na jed no cze -
sne usu wa nie prze bar wień, plam sło -
necz nych (mela zmy) i głę bo ką re wi ta li -
za cję skóry. Dzię ki za bie go wi po szcze -
gól ne war stwy skóry są sty mu lo wa ne
do re ge ne ra cji, syn te zy ko la ge nu i ela -
sty ny oraz od no wy ko mór ko wej. Skóra
sta je się gład sza, rozświe tlo na i ja śniej -
sza, a po kil ku krot nej pro ce du rze za bie -
go wej, ob ser wu je się rów nież spły ce nie
zmar szczek mi micz nych.

W za bie gu wy ko rzy sty wa na jest naj -
now sza tech no lo gia im pul su pi ko se kun -
do we go w róż nych długo ściach fa li,
która ge ne ru je w tkan kach in ten syw ną
prze bu do wę i re ge ne ra cję, bez nie po -
trzeb nych uszko dzeń ter micz nych, cha -
rak te ry stycz nych dla do tych czas sto so -
wa nych la se rów. Pa cjent nie wyma ga
re kon wa le scen cji i mo że po wrócić nie -
mal na tych miast do ak tyw no ści za wo -
do wej.

Ko lej nym za bie giem jest Te ra pia Pi -
co MLA by En gh li ten™ wy ko rzy stu ją ca
naj sil niej szy na ryn ku la ser pi ko se kun do -
wy, które go moż li wo ści po sze rza so -
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czew ka frak cyj na (ang. Mi cro Lens Ar ray,
MLA), po zwa la jąc na zwięk sze nie głę -
bo ko ści pe ne tra cji fa li i jed no cze sne
zmniej sze nie jej in wa zyjno ści. Te ra pia
Pi co MLA wy ko rzy sty wa na jest do głę -
bo kie go odmła dza nia i uję dr nia nia
skóry oraz te ra pii roz stę pów i blizn za -
ni ko wych.

Za bie gi z wy ko rzy sta niem la se ra pi -
ko se kun do we go tj. za bieg Pi co Ge ne sis
po za przej ścio wym zaczer wie nie niem
i ście mnie niem prze bar wień, nie wy ma -
ga ją  re kon wa le scen cji pa cjen ta. W wy -
ni ku tak ra dy kal nej mi mo wszy st ko pro -
ce du ry te ra peu tycz nej, mo gą po ja wić
się grud ko wa te zmia ny przy po mi na ją ce
trą dzik oraz de li kat ne podraż nie nie,
które ustę pu je po 1-3 dniach. 

W przy pad ku usu wa nia ta tu a ży/ma -
ki ja żu per ma nent ne go – w za leż no ści
od ro dza ju za sto so wa ne go barw ni ka,
a tak że oko li cy pod da nej za bie go wi i in -
ten syw no ści za bie gu, po za bie gu mo że
wy stę pować de li kat ny obrzęk i za czer -
wie nie nie, strup ki, pę che rzy ki wy peł nio -
ne pły nem su ro wi czym oraz punk to we
krwa wie nie. W pro ce sie go je nia po zo -
sta je ru mień, który mo że utrzy my wać
się przez kil ka ty go dni. Czas go je nia usu -
wa nia zmian barw ni ko wych mo że trwać
od 2-10 dni.

Na le ży pa mię tać, iż za le ce nia są za -
wsze do bie ra ne in dy wi du al nie do da ne -
go pa cjen ta oraz uwzglę dnia ją prze ciw -
wska za nia który mi są: cią ża, le ki oraz
zio ła fo to u czu la ją ce, skłon ność do
powsta wa nia bli znow ców, ak tyw ne in -
fek cje skór ne w miej scu za bie gu (grzy bi -
cze, wi ru so we, bak te ryjne), le cze nie lub
okres 6 mie się cy od za koń cze nia przyj -
mo wa nia re ti no i dów, świe ża opa le ni -
zna, balsa my brą zu ją ce, sa mo o pa la cze
oraz bie lac two i łu szczy ca. 

Współ cze sne la se ry pi ko se kun do we
En li gh ten™ zmie nia ją po ziom la se ro te -
ra pii, da jąc zde cy do wanie lep sze efek ty
dla pa cjen ta, przy mi ni ma li za cji czy
wręcz wy e li mi no wa niu dzia łań nie po żą -
da nych oraz szyb kiej i bez bo le snej pro -
ce du rze za bie go wej.

Pi śmien nic two:

1. Knap pe V., Frank F., Roh de E.: Prin ci ples
of la sers and bio pho to nic ef fects. Pho to -
med Laser Surg. 2004; 22,5, 411-417.

2. Shaf fer B.: Scien ti fic ba sis of la ser ener gy.
Clin. Spo rts Med. 2002; 21,4,: 585-598.

3. Red dy G.K.: Bio lo gi cal ba sis and cli ni cal
ro le of lowin ten si ty la sers in bio lo gy and
me di ci ne. J. Clin. La ser Med Surg. 2004;
22,2, 141-150.

90

Opublikowane w dwumiesięczniku artykuły przedstawiają poglądy ich twórców i nie należy ich w żaden sposób łączyć, o ile nie zostało to
wyraźnie zaznaczone, z instytucjami, w których pracują. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam oraz artykułów. Wydawca ma
prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma
(art. 36 pkt.4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawcy. Tytuł, kształt graficzny pisma oraz własne opracowania reklam są prawnie
chronione. Ich użycie bez zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.

Wydawca:
Agencja Reklamowa LION-ART Dorota Piech

ul. Staromiejska 2/13, 40-013 Katowice
tel./fax: 32 253-02-88, 32 253-60-89

http://www.lion-art.com.pl
e-mail: office@lion-art.com.pl

Zastępca wydawcy:
Mateusz Piech

e-mail: mateusz.piech@lion-art.com.pl

Redakcja:
Redaktor naczelny: dr hab. Sławomir Wilczyński
Redaktorzy: Maria Zagdańska, Hanna Majewska

http://www.aesthetica.com.pl
e-mail: redakcja@aesthetica.com.pl

Dyrektor ds. wydawniczych:
Maria Zagdańska – tel. 514 962 496
mariazagdanska@aesthetica.com.pl

Specjalista ds. marketingu i sekretarz redakcji:
Aleksandra Gadzińska – tel. 32 201 60 17 
aleksandragadzinska@aesthetica.com.pl

Skład komputerowy i opracowanie reklam:
Sławomir Jędrysiak, Eugeniusz Kotalczyk, 

e-mail: dtp@lion-art.com.pl

Współpraca:
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki
prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek 

prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba
dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska

dr hab. med. Aleksandra Szlachcic
dr hab. n. med. Sławomir Wilczyński

dr Inna Belenky
dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

dr n. med. Anna Sadowska-Przytocka
dr n. med. Monika Sikorska

dr n. med. Julita Zaczyńska-Janeczko
dr n. med. Piotr Zawodny

lek. Patrycja Hartwich, lek. Jagoda Jaroszewska-Smoleń,
lek. Krzysztof Kaczyński, lek. Robert Kasperek,

lek. Aleksandra Kosmala, lek. Dorota Mehrholz,
lek. Małgorzata Orylska, lek. Marta Pisarek-Kudlek,

lek. Bartosz Szlachcic, lek. Aleksandra Znajewska-Pander,
stud. med. Anna Maćkowska

Korekta:
Barbara Sadkowska

ERRATA: Wydanie nr 4 (28) lipiec/sierpień 2018 str. 58; jest: vulgars, powinno być: vulgaris.


