
Laser aleksandrytowy
GentleLASE®PRO

aparatura i technika

La se ry ale ksan dry to we by ły pierw szy mi w USA, pro du ko wa ny mi na ma -
so wą ska lę, la se ra mi do epi la cji. Od 1998 ro ku Can de la jest świa to wym
li de rem w pro duk cji ale ksan dry to wych sy ste mów la se ro wych do usu wa -
nia owło sie nia. W efek cie ko lej nych ba dań i pro ce sów opty ma li za cji
wpro wa dzi ła na ry nek mo del Gen tle LA SE® PRO. To kon ty nu a cja wie lo -
let nich do świad czeń fir my Can de la w pro duk cji la se rów ale ksan dry to -
wych (jest ona pre kur so rem w tej dzie dzi nie).

Elżbieta Lipska (AVCE/BTEC Level 4)  
Twickenham Laser Clinic w Londynie, TLC-Clinic w Ostrołęce

Za le ty la se ra Gen tle LA SE®PRO

• La ser ale ksan dry to wy emi tu je świa tło
o dłu go ści 755 nm.  Jest to świa tło o wy -
so kim po wi no wac twie do me la ni ny. Je go
ab sorp cja jest wy ższa w po rów na niu ze
świa tłem la se ra dio do we go o dłu go ści 
fa li 810 nm.

• Gen tle LA SE®PRO jest la se rem ale ksan -
dry to wym o mo cy szczy to wej (17000
W), z naj więk szą plam ką o śre dni cy 24
mm. Umoż li wia wy ko na nie za bie gu
w krót kim cza sie, co zwięk sza kom fort
pa cjen ta. 

• Jest to la ser, który moż na roz bu do wać
o la ser Nd:YAG o dłu go ści fa li 1064 nm,
co znacz nie po sze rza za kres wy ko ny wa -
nych za bie gów. Emi sja dwóch dłu go ści
fa li jest ide al na do usu wa nia zmian pig -
men to wych i na czy nio wych.

• Re zul ta ty wi docz ne są już po pierw szym
za bie gu. Na ogół wy ko nu je się ich oko ło

1-6. Jest to bez piecz ny sy stem dla wszy -
st kich fo to ty pów skóry 1-6 (I-VI) i wszy -
st kich ko lo rów wło sów.

• Jest to je dy ny la ser do epi la cji chło dzo -
ny krio ge nem. Opa ten to wa ny Sy stem
DCD jest wbu do wa ny w Gen tle LA SE®

PRO i słu ży do ochro ny na skór ka
przed opa rze niem i oraz do re duk cji
bólu, zwią za ne go z za bie giem. Opro -
gra mo wa nie la se ra umoż li wia do sto so -
wa nie pa ra me trów krio-spra yu, czy li
cza su trwa nia im pul su oraz opóźnie nia
im pul su la se ro we go w sto sun ku do
chło dze nia.

• Jest li de rem w kla sie sy ste mów la se ro -
wych do le cze nia ob ja wów hir su ty -
zmu, czy li nadmier ne go owło sie nia ty -
pu mę skie go u ko biet (na twa rzy, klat -
ce pier sio wej, ple cach, brzu chu, ob -
sza rze bi ki ni).

• Nie wy ma ga sto so wa nia pod czas za bie -
gu że lu. 
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Ryc. 1. Zabieg epilacji laserowej pach przy

użyciu GentleLASE®PRO: 

a) pacha przed zabiegiem, 

b) pacha po 6 zabiegach (stan po 2 latach od

ostatniego zabiegu).

Wa dy la se ra Gen tle LA SE®PRO:

• Gen tle LA SE®PRO nie jest sy ste mem
mo bil nym. Źródło świa tła w po sta ci gło -
wi cy z kry szta łem ale ksan dry to wym jest
wraż li we na wstrzą sy i mo że w trans por -
cie ulec roz stro je niu, co wy ma ga do dat -
ko wej wi zy ty ser wi so wej. Dla te go jest to
droż sze roz wią za nie tech nicz ne.

• Za bie gi wy ko ny wa ne tym apa ra tem są
czę sto droż sze, w po rów na niu z in ny mi
la se ra mi. Nie świa do my pa cjent czę sto nie
roz wa ża kwe stii więk szej efek tyw no ści za -
bie gu, mniej szej bo le sno ści czy mniej sze -
go ry zy ka efek tów ubocz nych (po pa rzeń),
a nie słu sznie kie ru je się tyl ko ce ną za bie gu.   

Gen tle LA SE®PRO – epi la cja wło sów

Pa ra me try la se ra

Aby la ser do trwa łej epi la cji był sku tecz ny
i bez piecz ny, ko niecz ne jest uwzglę dnie nie
wie lu za leż nych od sie bie pa ra me trów. Dłu -
gość fa li emi to wa ne go świa tła, ener gia świa tła,
dłu gość im pul su oraz czę sto tli wość ma ją
wpływ na ilość cie pła wy dzie lo ne go w ło dy dze
wło sa oraz na skór ku. War to ści tych pa ra me -
trów mu szą być tak do bra ne, aby szyb ko i sku -

tecz nie epi lo wać, nie po wo du jąc opa rzeń. Dla
dłu go ści fa li 755 nm ab sorp cja w me la ni nie jest
wy so ka, a w he mo glo bi nie i wo dzie mi ni mal na.

Z ko lei czas im pul su (ms) ma wpływ na
ilość cie pła, roz cho dzą ce go się do tka nek, ota -
cza ją cych ło dy gę wło sa. Te o re tycz nie, im
dłuż szy czas – tym wię cej cie pła jest roz pra sza -
ne do ota cza ją cej skóry, im krót szy czas – tym
mniej. Z punk tu wi dze nia gru bo ści wło sa, ide -
al ny czas im pul su do fo to e pi la cji po wi nien być
krót szy niż 5 ms. Jest to istot ne w przy pad ku
ja śniej szych wło sów, dla których (ze wzglę du
na ni ską za war tość me la ni ny) ja kie kol wiek stra -
ty ener gii znacz nie ob ni ża ją sku tecz ność. Z te -
go po wo du do epi la cji ja śniej szych wło sów za -
le ca się sto so wa nie jak naj krót szych im pul sów
(ms) w po łą cze niu z od po wie dnio do bra ny mi
pa ra me tra mi war to ści ener gii (J/cm2).

Aby spro stać wy mo gom wszy st kich ty pów
owło sie nia, la ser ale ksan dry to wy Gen tle LA -
SE®PRO po sia da moc szczy to wą 17 kW i dzię -
ki niej, ja ko je dy ny, umoż li wia re gu la cję dłu go -
ści im pul su pomiędzy 3 a 100 ms oraz czę sto -
tli wo ści od 0,5 do 2 Hz, nie za leż nie od usta -
wio nej ener gii. W wie lu in nych la se rach war to -
ści dłu go ści i czę sto tli wo ści im pul sów są za leż -
ne od usta wio nej ener gii im pul su – zwięk sza nie
ener gii im pul su au to ma tycz nie wy dłu ża czas
im pul su i zmniej sza do stęp ną czę sto tli wość.

Ryc. 2. Zabieg usuwania naczynek na nosie

przy użyciu GentleLASE®PRO: 

a) nos przed zabiegiem, 

b) nos po 4 zabiegach.
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Po nie waż po sia da ją one mo ce szczy to we po -
ni żej 3000 W, nie ma ją moż li wo ści usta wie nia
krót kich im pul sów dla du żych war to ści ener gii. 

Ozna cza to, że w sy ste mie Gen tle LA -
SE®PRO:
• moż na usta wić du żą war tość ener gii

i krót ki im puls dla wło sów cien kich i ja -
snych (nadal z za war to ścią me la ni ny) lub
mniej szą ener gię i dłu gi im puls dla ciem -
nych fo to ty pów skóry,

• moż na usta wić du żą war tość ener gii i du -
żą czę sto tli wość im pul sów.

Pa ra me try za bie gu

Pro ces usu wa nia owło sie nia, nie za leż nie
od ty pu la se ra, wy ko rzy stu je ten sam pro ces
fi zjo lo gicz ny, zwią za ny z cy klem wzro stu wło -

sa.  Sku tecz ne usu nię cie wło sa moż li we jest
je dy nie pod czas trwa nia fa zy wzro stu (ana -
gen), jed nak wło sy na da nym ob sza rze nig dy
nie znaj du ją się w jed nej fa zie, ma my je szcze
dwa eta py: ka ta gen (fa za przej ścio wa) i te lo -
gen (fa za spo czyn ku). Trwa łe usu nię cie owło -
sie nia z Gen tle LA SE®PRO wy ma ga prze pro -
wa dze nia kil ku za bie gów (1-6), przy czym od -
stęp cza su po mię dzy ni mi za le ży od miej sca
za bie go we go oraz in dy wi du al nych cech
osob ni czych (z re gu ły jest to 6-8 ty go dni
w po cząt ko wej fa zie trwa nia ku ra cji, później
8-12 ty go dni i dłu żej). Re zul ta ty są już wi docz -
ne na wet po pierw szym ra zie, na stę pu je tzw.
re duk cja fa zy wzro stu wło sa. Już po pierw -
szym za bie gu wło sy są cień sze i ja śniej sze. Ko -
lej ny za bieg po wi nien zo stać wy ko na ny, kie dy
wło sy po now nie wej dą w fa zę wzro stu, jed -

Ryc. 3. Zabieg usuwania przebarwień na skórze pleców przy użyciu GentleLASE®PRO: 

a) skóra pleców przed zabiegiem, 

b) skóra pleców po pierwszym zabiegu.
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nak jest to bar dzo trud ne do okre śle nia. Z na -
sze go do świad cze nia i ob ser wa cji, naj lep sze
re zul ta ty otrzy mu je my, gdy pierw sze wło sy
za czy na ją się po ja wiać w 6-10 ty go dniu po za -
bie gu. Uza leż nio ne jest to od ob sza ru, gdzie
da ny za bieg zo stał wy ko na ny (np. twarz wcze -
śniej, cia ło później). Wte dy ma my ko lej ne 1-2
ty go dnie na prze pro wa dze nie za bie gu. Jest to
naj lep szy czas, który da je więk sze praw do po -
do bień stwo efek tyw nej re duk cji owło sie nia. 

Szyb kość wy ko ny wa nia za bie gu za le ży
od czę sto tli wo ści im pul sów i wiel ko ści plam -
ki. Przy kła do wo za ob ser wo wa li śmy, że naj -
lep sze re zul ta ty otrzy mu je my przy za sto so -
wa niu na stę pu ją cych pa ra me trów:
• Fototyp 1-3: wielkość plamki 18 mm;

gęstość energii: 14-20 J/cm2; długość
impulsu: 3 ms; krio-spray: 30/20;
częstotliwość: 1,5-2 Hz,

• Fototyp 4-5: wielkość plamki: 18 mm;
gęstość energii: 8-16 J/cm2; długość
impulsu: 3 ms; krio-spray: 40/30;
częstotliwość 1,5-2 Hz,

• Fototyp 6: wielkość plamki: 18 mm;
gęstość energii: 6-8 J/cm2; długość
impulsu: 3 ms; krio-spray: 50/40;
częstotliwość: 1,5-2 Hz.

Te o re tycz nie za le ca się uży wa nie dłuż -
sze go im pul su przy grub szych wło sach, jed -
nak przez la ta za ob ser wo wa li śmy, że przy
za sto so wa niu cza su im pul su 3 ms na wszy st -
kich ty pach owło sie nia otrzy mu je my re duk -
cję fa zy wzro stu włosa na wet do 95% po
peł nej se rii 6 za bie gów.

Nie po żą da ne skut ki ubocz ne

Tak jak przy każ dym za bie gu z za kre su la -
se ro te ra pii, jest moż li wość wy stą pie nia skut -
ków ubocz nych. Naj czę ściej po ja wia ją się
prze bar wie nia. Ta ka re ak cja mo że mieć
miej sce, je śli za bieg zo sta nie wy ko na ny nie -
po praw nie na świe żo opa lo nej skórze lub
pa cjen tach sto su ją cych le ki fo to u czu la ją ce. 

Gen tle LA SE®PRO – Ła god ne zmia ny
barw ni ko we

Dzię ki wy so kiej ab sorp cji w me la ni nie
Gen tle LASE®PRO jest rów nież sku tecz ny
w usu wa niu zmian pig men to wych, ta kich jak:
prze bar wie nia po sło necz ne, pie gi, ca fe 

au la it czy ostu dy.
Im puls świa tła usu wa ko mór ki za wie ra ją -

ce barw nik. Tkan ki ota cza ją ce są nie na ru sza -
ne, a po pra wa kli nicz na w wy glą dzie skóry
na stę pu je na prze strze ni pa ru ty go dni. 

Kon klu zja

W od po wie dzi na sta le ro sną ce za po -
trze bo wa nie na usu wa ne nie chcia ne go
owło sie nia na prak tycz nie każ dej czę ści
cia ła, fir ma Can de la po sta wi ła so bie za cel
wy pro du ko wa nie urzą dze nia, ofe ru ją ce go
naj lep sze re zul ta ty naj szer szej gru pie pa -
cjen tów. Gen tle LA SE®PRO umoż li wia
uzy ska nie:
• gład kiej skóry – bez zbęd ne go owło -

sie nia,
• jed no li te go ko lo ru skóry z uszko dze nia mi

po sło necz ny mi, w każ dym wie ku – bez
plam star czych i pie gów,

• mi ni mal ne go dys kom for tu w trak cie za -
bie gu.

La ser me dycz ny Gen tle LA SE®PRO po -
sia da cer ty fi kat Urzę du ds. Le ków i Żyw no -
ści w USA (FDA) do sto so wa nia za rów no
w me dy cy nie ogól nej, jak i me dy cy nie este -
tycz nej w ce lu:
• usu wa nia zbęd ne go owło sie nia (w tym

le cze nia ta kich scho rzeń jak hir su tyzm), 
• re duk cji sta nów za pal nych skóry tzw.

PFB – Pseu do fol li cu li tis bar bae – za pa le nie
mie szków wło so wych czy wra sta ją cych
wło sów, 

• usu wa nia zmian pig men to wych,
• usu wa nia po wierz chow nych te le an -

giek ta zji.
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