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Ze wzglę du na tę za le tę usank cjo no -
wa ne sta ło się uży wa nie la se ra CO2 do
usu wa nia włók nia ków, zna mion skór -
nych, bro da wek, kłyk cin, mię ska cew ko -
we go czy gru dek per li stych. Do wy bo ru
le ka rza wy ko nu ją ce go za bieg (w po ro zu -
mie niu z pa cjen tem) po zo sta wia się spo -
sób je go wy ko na nia. Za bie gi te moż na
wy ko ny wać bez znie czu le nia, sto su jąc
tryb pul sa cyj ny i bar dzo ni skie war to ści
mo cy, w po wierz chow nym znie czu le niu
ma ścią za wie ra ją cą li do ka i nę lub w znie -
czu le niu na się ko wym. Każ dy spo sób wy -
ko na nia ma swo je za le ty i wa dy. 

Wy ko na nie za bie gu bez znie czu le nia
wy ma ga sto so wa nia ni skiej mo cy (po ni -
żej 1W) oraz krót kie go cza su im pul su
(po ni żej 1 ms) w po łą cze niu z dość dłu -
gą prze rwą po mię dzy im pul sa mi, aby
efekt ter micz ny nie był od czu wal ny

przez pa cjen ta. Za sto so wa nie ma ści z li -
do ka i ną po zwa la nie co zwięk szyć moc
wiąz ki, jed nak wo da za war ta w ma ści,
która po zo sta je na po wierzch ni zmia -
ny/skóry, ab sor bu je ener gię wiąz ki la se -
ra, a to zmniej sza efek tyw ność za bie gu.

Znie czu le nie na się ko we po zwa la na -
to miast za sto so wać zde cy do wa nie więk -
szą moc la se ra oraz tryb cią gły pra cy, co
znacz nie skra ca czas za bie gu. 

Przy uży wa niu wy so kiej mo cy na le ży
pa mię tać, że trzy ma nie la se ra w jed nej
po zy cji po wo du je szyb ką punk to wą pe -
ne tra cję wiąz ki w głąb tka nek, co mo że
skut ko wać nie za mie rzo ny mi uszko dze -
nia mi. Aby te go unik nąć, na le ży nie u stan -
nie zmie niać miej sce pa da nia wiąz ki.
Dru gim ro dza jem ry zy ka jest od ci na nie
tka nek, w cza sie które go mo że dojść do
punk to we go prze pa le nia od ci na nej tkan -

La ser CO2 jest sze ro ko sto so wa ny w me dy cy nie este tycz nej do za bie -
gów odmła dza ją cych skórę. Sto su je się wte dy wiąz kę o ni skiej ener gii
i krót kim cza sie emi sji. Zwięk sze nie mo cy po zwa la na uży cie te go la -
se ra ja ko na rzę dzia chi rur gicz ne go do od pa ro wy wa nia cho ro bo wo
zmie nio nych tka nek, prze ci na nia skóry i tkan ki pod skór nej. W tym
przy pad ku la ser dzia ła punk to wo, co po zwa la ni szczyć tyl ko nie po żą -
da ne tkan ki bez uszka dza nia zdro wych.
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ki na wy lot. W tym miej scu pro mień bę -
dzie przedo sta wał się na dru gą stro nę
i mo że uszko dzić to, co bę dzie się tam
znaj do wa ło (zdro wą skórę, ubra nie, in ną
oso bę, urzą dze nia w od le gło ści na wet
kil ku me trów). W ce lu za po bie ga nia ta -
kim zda rze niom po win no się sto so wać
za krzy wio ną koń ców kę, która za bez pie -
cza przed nie kon tro lo wa nym przedo sta -
wa niem się pro mie nia la se ra po za miej -
sce pra cy.

Za zwy czaj ma łe zmia ny są usu wa ne
bez znie czu le nia, po nie waż ból po wo -
do wa ny przez ukłu cie w ce lu po da nia
znie czu le nia jest po rów ny wal ny (lub
więk szy) z bólem, który po wo du je sam
za bieg. Przy du żych zmia nach sto so wa -
nie ma łej mo cy i try bu pul sa cyj ne go po -
wo du je wy dłu że nie cza su za bie gu. Wte -
dy ko rzy st ne jest na się ko we znie czu le nie
oko li cy usu wa nej zmia ny, aby moż na by -
ło za sto so wać więk szą moc wiąz ki.

W przy pad ku usu wa nia kłyk cin z na -
plet ka na le ży za wsze uprze dzić pa cjen ta
(jak w przy pad ku in nych me tod) o ry zy -

ku je go zwę że nia i po wsta nia wtór nej
stu lej ki.

La ser CO2, jak żad na in na me to da,
nada je się do li kwi do wa nia gru dek per li -
stych prą cia. Ze wzglę du na nie wiel ki ich
roz miar i po wierz chow ną na tu rę, za bieg
za zwy czaj moż na wy ko ny wać bez znie -
czu le nia lub w znie czu le niu ma ścią em la.
Gdy ilość gru dek jest bar dzo du ża i są
one wy jąt ko wo roz bu do wa ne, moż na
ostrzyk nąć li do ka i ną oko li cę row ka za żo -
łęd ne go, co po wo du je zu peł ne znie czu -
le nie ko ro ny żo łę dzi i swo bod ną pra cę
w tej oko li cy. Za le tą sto so wa nia la se ra
w tym przy pad ku jest punk to we dzia ła -
nie tyl ko w miej scu zmia ny, a za kres za -
bie gu moż na na bie żą co kon tro lo wać,
mo du lu jąc moc i czas eks po zy cji. Ota -
cza ją cy grud kę pra wi dło wy na skórek po -
zo sta je nie uszko dzo ny, co zna czą co
zmniej sza do le gli wo ści po za bie go we
i przy spie sza go je nie. In ne me to dy, ta kie
jak sto so wa nie far ma ko te ra pii miej sco -
wej, elek tro ko a gu la cji czy krio te ra pii,
uszka dza ją na skórek za rów no w miej scu
gru dek, jak i ota cza ją cy je pra wi dło wy.
Po wo du je to nie po trzeb ne roz sze rze nie
po la mar twi cy, które wy ma ga po tem go -
je nia, co zwięk sza do le gli wo ści i wy dłu ża
okres nor ma li za cji.

Omówio ne za bie gi do ty czą na skór ka
i po wierz chow nych warstw skóry, jed -
nak moż na przy uży ciu te go la se ra wy ko -
ny wać rów nież za bie gi w obrę bie tkan ki
pod skór nej.

Dość du żym pro ble mem do le cze nia
jest utrzy mu ją ca się ziar ni na za pal na
w tkan ce pod skór nej, np. w przy pad ku
zro pia łych ka sza ków lub in nych pro ce -
sów za pal nych. Nie cał ko wi te wy cię cie
ziar ni ny po wo du je na wro ty sta nów za -
pal nych, a cza sa mi znaj du je się ona dość
głę bo ko, co zmu sza do po sze rza nia cię -
cia na skórze, a tym sa mym – po zo sta -
wie nie więk szej bli zny. La ser CO2 po -Ryc. 1. Laser medyczny CO2 VIRGO.
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zwa la na od pa ro wa nie ziar ni ny w dnie
ra ny bez ko niecz no ści po sze rza nia cię cia,
co po pra wia efekt ko sme tycz ny za bie gu. 

Naj więk szym ogra ni cze niem przy
za bie gach w tkan ce pod skór nej jest
obe cność na czyń krwio no śnych śre dni -
cy kil ku mi li me trów. W na czy niach tych
la ser wy pa la otwór, ale ich nie za my ka,
co po wo du je krwa wie nie i unie moż li -
wia kon ty nu o wa nie za bie gu, po nie waż
wo da za war ta w krwi ab sor bu je ener gię
la se ra. Z te go po wo du do uży cia po -
win na być go to wa elek tro ko a gu la cja
(naj le piej bi po lar na), aby za trzy mać
krwa wie nie. Po sko a gu lo wa niu krwa -
wią ce go na czy nia moż na da lej kon ty nu -
o wać pra cę la se rem. La ser CO2 jest
rów nież sku tecz ny w za bie gach stu lej ki.
Ze wzglę du na spe cy fi kę miej sca ła two
do cho dzi tam do po wsta wa nia obrzę -
ku. W okre sie po za bie go wym pa cjen ci
uskar ża ją się więc na sil ne do le gli wo ści
bólo we. Przy wy ko na niu te go za bie gu
la se rem CO2 do cho dzi do za mknię cia
za rów no drob nych krwio no śnych na -
czyń pod skór nych, jak i na czyń lim fa -
tycz nych i abla cji prze cię tych ner wów.
Dzię ki tym wła ści wo ściom dzia ła nia la -
se ra zre du ko wa ne jest po wsta wa nie
obrzę ku lim fa tycz ne go, mniej sze są
rów nież do le gli wo ści bólo we oraz ry zy -
ko po wsta nia krwia ka. Z te go po wo du

okres po za bie go wy jest zde cy do wa nie
mniej uciąż li wy. Do dat ko wo w cza sie
szy cia, ze wzglę du na zni ko me krwa -
wie nie ze skóry, szwy nie mu szą speł -
niać funk cji he mo sta tycz nej, a je dy nie
zbli ża ją cą, dzię ki cze mu bli zna jest bar -
dziej este tycz na, po nie waż nie ma za -
cią gnięć skóry w miej scach szwów.
W cza sie te go za bie gu więk sze na czy nia
wy ma ga ją jed nak za mknię cia przy uży -
ciu elek tro ko a gu la cji.

Za bie gi wy ko ny wa ne la se rem nie są
wol ne od ry zy ka wy stą pie nia dzia łań nie -
po żą da nych. Na le ży pa mię tać, że w wy -
ni ku dzia ła nia ener gii cie pl nej mo że do -
cho dzić do prze bar wień bądź usztyw -
nie nia skóry w miej scu jej dzia ła nia, cho -
ciaż w przy pad ku la se ra CO2, ze wzglę -
du na je go punk to we dzia ła nie, ry zy ko
to jest ogra ni czo ne, a po wierzch nia zmi -
ni ma li zo wa na.

Od po wie dnio sto so wa ny la ser CO2
jest do sko na łym na rzę dziem do usu wa -
nia zmian nie tyl ko na po wierzch ni skóry,
ale rów nież po ło żo nych głę biej. Wła ści -
wie do bra ne znie czu le nie po wo du je, że
do le gli wo ści w cza sie wy ko ny wa nia za -
bie gu są zni ko me, a w okre sie po za bie -
go wym zre du ko wa ne w po rów na niu
z in ny mi me to da mi. Opty mal ny do bór
mo cy i try bu pra cy oraz cza su im pul su
czy ni te za bie gi bez piecz ny mi. 
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