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Za bieg prze pro wa dzo ny la se rem Ac cu -
Sculpt o dłu go ści fa li 1440 nm po wo du je
de strukcję ko mórek tłu szczo wych oraz uję -
dr nia skórę nad ob sza rem li po li zy. Pod czas
za bie gu moż na usu nąć tkan kę tłu szczo wą
w obrę bie twa rzy i szyi, przy wra ca jąc twa -
rzy od po wie dnie pro por cje, a skórze –
sprę ży stość. Dłu go ść fa li świa tła 1440 nm
umoż li wia pre cy zyj ne i bez piecz ne usu wa -
nie tłu szczu. Jest ona in ten syw nie po chła -
nia na przez tłuszcz, co po zwa la na szyb kie
i do kład ne roz bi cie ko mórek tłu szczo wych,
a jed no cze śnie po bu dza prze bu do wę tkan -
ki łącz nej. 

Isto tą pro ce dur este tycz nych jest przy -
wra ca nie pra wi dło wych pro por cji ob ję to -
ścio wych twa rzy. Atrak cyj na twarz prze ja -
wia dwie pod sta wo we ce chy: sy me trię
i pro por cjo nal ność[6]. Sy me trię okre śla się
ja ko lu strza ne odbi cie po szcze gól nych ele -
men tów wzdłuż pio no wej osi prze cho dzą -
cej przez śro dek twa rzy. Sta no wi ona wa -

ru nek ko niecz ny, jed nak nie wy star cza ją cy.
Dru gim wa run kiem jest har mo nia, zwią za na
z pro por cjo nal no ścią twa rzy, która wy zna -
cza od po wie dnie re la cje mię dzy po szcze -
gól ny mi ele men ta mi, a ca ło ścią po strze ga -
nej twa rzy. 

Sta rze nie się orga ni zmu przy czy nia się
zna czą co do za chwia nia har mo nii ry sów
twa rzy. Asy me trie w jej obrę bie mo gą do -
ty czyć po ło że nia, wiel ko ści i kształ tu po -
szcze gól nych jed no stek este tycz nych. 

Pro ces sta rze nia się twa rzy obej mu je
zmia ny w: na skór ku, skórze wła ści wej, tłu -
szczo wej tkan ce pod skór nej, mię śniach i ich
roz cię gnach oraz ko ściach cza szki. Efek tem
tych pro ce sów są nie ko rzy st ne zmia ny ob -
ję to ści i kon tu ru twa rzy. W mia rę upły wu
lat, skóra tra ci swą ela stycz ność i sprę ży -
stość. Po ja wia ją się od kształ ce nia w po sta ci
utrwa lo nych zmar szczek mi micz nych, gra -
wi ta cyj nych i sen nych. Dys try bu cja pod -
skór nej tkan ki zmie nia się: atro fia tłu szczu

Pro ces sta rze nia nie sie ze so bą nie tyl ko ubyt ki i atro fię, ale rów nież
zmia ny hi per tro ficz ne, nadmiar tkan ki tłu szczo wej oraz skóry.
W mia rę upły wu lat, skóra tra ci swą ela stycz ność i sprę ży stość,
a nadmier na ku mu la cja tłu szczu znie kształ ca ry sy i kon tur twa rzy.
W ce lu zli kwi do wa nia nadmia ru tkan ki tłu szczo wej, moż na wy ko nać
za bieg la se ro wej li po li zy z jed no cze snym li ftin giem la se ro wym skóry. 
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po ja wia się w re jo nie oko ło o czo do ło wym
i przy no so wym, w oko li cy łu ków brwio -
wych, w oko li cy skro nio wej i po licz ko wej
oraz wo kół ust. Nadmier na ku mu la cja tłu -
szczu zwy kle wy stę pu je pod bro dą, w li nii
żu chwy, bocz nie od fał dów no so wo-war -
go wych i bocz nie od oko li cy war go wo-
bród ko wej, co po wo du je znie kształ ce nie
kon tu ru twa rzy i zni we lo wa nie atrak cyj ne -
go, mło dzień cze go od gra ni cze nia twa rzy
od szyi [1,2] (Ryc. 1.).

Skutecznym rozwiązaniem, przywra ca -
ją cym pra wi dło wy kształt twa rzy, jest la se -
ro wa li po li za, z jed no cze śnie wy ko na nym
li ftin giem la se ro wym skóry. Za bieg po wo -
du je de gra da cję ko mórek tłu szczo wych
oraz, dzię ki za sto so wa niu od po wie dniej
tech ni ki i pa ra me trów za bie gu, na pra wę
skóry nad ob sza rem li po li zy (dzię ki prze bu -
do wie włókien ela sty no wych i ko la ge no -
wych).

Ac cu Sculpt jest im pul so wym la se rem
me dycz nym Nd:YAG o dłu go ści fa li 1440
nm. Znaj du je za sto so wa nie w tych ob sza -
rach cia ła, gdzie tra dy cyj na li po suk cja me -
cha nicz na czy ultra dźwię ko wa jest zbyt
agre syw na – głów nie na twa rzy. Po cząt -
ko wo do li po li zy la se ro wej wy ko rzy sty -
wa no im pul so wy la ser Nd:YAG o dłu go ści
fa li 1064 nm. Kie dy oka za ło się, że ta dłu -
gość fa li nie za pew nia wy star cza ją cej sku -
tecz no ści do li po li zy tłu szczu, zwróco no
uwa gę na in ne dłu go ści fa li, które mo że
ge ne ro wać la ser Nd:YAG – 1320 nm
i 1440 nm[3,5,7].

Każ dy la ser wy twa rza jed ną, cha rak te -
ry stycz ną dla nie go i wy ni ka ją cą z kwan to -
wych wła sno ści ma te ria łu czyn ne go, dłu -
gość fa li. Dla la se ra Nd:YAG tą dłu go ścią fa li
jest 1064 nm. Je że li – od po wie dnim za bie -

Ryc.1. Rejony, w których wystepuje atrofia

tkan ki tłuszczowej (kolor zielony) oraz okolice

twarzy, w których dochodzi do kumulacji

tłuszczu (kolor żółty).

Ryc. 2. Wy kres ab sorb cji pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go w wo dzie i tłu szczu, w funk cji

dłu go ści fa li. Za zna czo no dłu go ści fal la se ra Nd:YAG, sto so wa ne do tych czas do li po li zy 

la se ro wej (1064 nm i 1320 nm) oraz dłu gość fa li emi to wa ną przez la ser Ac cu Sculpt.
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giem tech nicz nym – unie moż li wi my ge ne -
ra cję tej dłu go ści fa li, la ser za cznie
generować promieniowanie o dłu go ści fali
1320 nm, jed nak z mniej szą spraw no ścią.
Je że li za blo ku je my generację 1064 nm
i 1320 nm, po ja wi się słab sza fa la la se ro wa
o dłu go ści 1440 nm. La ser Nd:YAG 1440
nm ma mniej szą spraw ność (ok. 10 ra zy
w sto sun ku do la se ra Nd:YAG 1064 nm)
i jest tech no lo gicz nie du żo bar dziej skom -

pli ko wa ny, jed nak je go wiąz ka jest po nad
10 ra zy sil niej ab sor bo wa na w tłu szczu i ok.
100 ra zy sil niej w wo dzie niż fa la 1064 nm
(Ryc. 2).

Wysoka absorpcja promieniowania
1440 nm przez tłuszcz oraz krótki czas
trwania impulsów laserowych ogranicza
dy fu zję cie pła w tkan kach, co zmniej sza ry -
zy ko ko a gu la cji tka nek ota cza ją cych. Do dat -

Ryc. 4. Zmiany temperatury powierzchni skóry

w funkcji czasu ekspozycji dla różnych długości

fali wiązki laserowej.

Tab. 1. Spe cy fi ka cja tech nicz na La ser Ac cu -

Sculpt II.

Ryc. 3. (a, b). Lipoliza in vitro. Obrazy w skaningowym mikroskopie elektronowym: próbki tłuszczu

ludzkiego po naświetleniu wiązką laserową 1340 nm (3a) i 1440 nm (3b) pokazują degradację

adipocytów.

PARAMETR WARTOŚĆ

Typ lasera

Długość fali

Max. moc średnia

Max. energia impulsu

Częstotliwość

Tor światłowodowy

Laser pilotujący

Impulsowy laser Nd:YAG

1440 nm

12 W

300 mJ

5-40 Hz

600 um / 3 m

650 nm / 5 mW
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tu
ra
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O
C)

Pow.

skóry
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ko wym czyn ni kiem zwięk sza ją cym bez pie -
czeń stwo jest 100  wy ższa ab sorp cja fa li
1440 nm w wo dzie za war tej w tkan kach
oraz tej wpro wa dzo nej wraz z tu me scen cją
(Ryc. 2, 3, 4).

Pro ce du ra za bie gu

Za bieg wy ko ny wa ny jest w znie czu le -
niu miej sco wym. Roz twór znie czu la ją cy
wprowadza się pod skórę za po mo cą igieł
lub ka niul. Ob ję tość roz two ru tu me scen -
cyj ne go za le ży od ob sza ru za bie gu. Po
znie czu le niu, wpro wa dza się do tkan ki pod -
skór nej świa tło wód la se ra o śre dni cy 600
�m, umie szczo ny w od po wie dniej ka niu li.

Stosując od po wie dnie pa ra me try czę -
sto tli wo ści oraz ener gii im pul su, wy ko nu je
się li po li zę, a na stęp nie en do ko a gu la cję

skóry (Ryc. 6, 7). Płyn ny tłuszcz z roz bi tej
tkan ki usu wa ny jest przy po mo cy strzy kaw -
ki lub po zo sta wio ny do wchło nię cia. Ca ła
pro ce du ra trwa od pół go dzi ny do dwóch,
w za leż no ści od wiel ko ści ob sza ru pod da -
wa ne go li po li zie. Po za bie gu na le ży za ło żyć
opa tru nek uci sko wy. Pa cjent bez po śre dnio
po za bie gu mo że opu ścić kli ni kę. Po kil ku
dniach od zabiegu Acculift zaleca sie
wykonanie serii za bie gów en der mo lo gii lub
ma saż lim fa tycz ny w ob sza rze pod da nym li -
po li zie. Czas re kon wa le scen cji jest krót ki,
a pierw sze efek ty wi docz ne po oko ło 2 ty -
go dniach. 

Efek ty za bie gu

Efek ty po za bie gu Ac cu li ft moż na oce nić
naj wcze śniej po 1 mie sią cu. W mia rę upły -

Ryc. 5. Wpro wa dze nie świa tło wo du umie szczo ne go w ka niu li do tkan ki pod skór nej.

Ryc. 6. Laserowa lipoliza. Ryc. 7. Endokoagulacja skóry.
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Ryc. 9. Pacjentka, 62-letnia, 1 miesiąc po zabiegu.

Ryc. 8. Pacjentka 52-letnia, bezpośrednio po zabiegu i 9 miesięcy po zabiegu.

wu ko lej nych ty go dni, tkan ki ule ga ją re ge -
ne ra cji, a skóra sta je się mniej wiot ka. 

Po wi kła nia, które mo gą wy stą pić po
za bie gu, wy ni ka ją zwy kle z za sto so wa nia

za wy so kich da wek ener gii lub z nie zna jo -
mo ści ana to mii. Zda rza ją się owrzo dze -
nia i mar twi ca skóry, po ra że nia ner wów,
bli zny, asy me tria. Przy nie wiel kim opa -
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Ryc. 10. Pacjentka, 69-letnia, 6 miesięcy po zabiegu.

rze niu tka nek po ra że nia są zwy kle prze -
mi ja ją ce.

Pod su mo wu jąc, pa ra me try tech nicz ne
la se ra Ac cu Sculpt po zwa la ją na bez piecz ne
i pre cy zyj ne prze pro wa dza nie za bie gu
w obrę bie twa rzy. Dłu gość fa li świa tła 1440
nm la se ra jest wy biór czo i in ten syw nie po -
chła nia na przez tkan kę tłu szczo wą, co
umoż li wia szyb kie i do kład ne zniszczenie
ko mórek tłu szczo wych, bez ry zy ka uszko -

dze nia tka nek otaczających. Wy so ka ab -
sorp cja w wo dzie po wo du je, że ry zy ko nie -
chcia ne go prze grza nia skóry i wy wo ła nia jej
opa rze nia pod czas wy ko ny wa nia li po li zy
jest nie wiel kie. Pod czas pro ce du ry en do ko -
a gu la cji skóry po ja wia się efekt na tych mia -
sto we go li ftin gu, a w później szym cza sie:
prze bu do wa tkan ki łącz nej,  do pro wa dza ją -
ca do uzy ska nia dłu go trwa łe go efek tu uję -
dr nie nia skóry. Pro ce du ra nie wy ma ga dłu -

LASER-MEDIC® Dermatologia i Kosmetologia
Dr n. med. Ewa Szpringer

Ul. W. Chodźki 3, 20-093 Lublin

Oferta zabiegów:
• Redukcja zmarszczek
• Lifting nićmi: PDO, Happy Lift, Aptos
• Laserowe usuwanie tatuaży
• Modelowanie ust
• Wolumetria twarzy
• Biorewitalizacja skóry
• Osocze bogatopłytkowe
• Leczenie nadpotliwości
• Lipoliza chemiczna 

• Lipoliza laserowa
• Zamykanie laserowe naczyń
• Depilacja laserowa
• Odnowa laserowa skóry
• Redukcja blizn
• Mezoterapia skóry głowy
• Diagnostyka zmian skórnych
• Endermologia LPG
• Jet-Peel
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